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Anotace 

Diplomová práce pojednává o ekologické/environmentálni výchově v primární škole. 

Jejím cílem je podat přehled o dané problematice v procesu transformace českého 

školství. Získané poznatky využiji pro navržení aktuálních cílů, způsobů a příležitostí 

pro nově koncipovanou strategii environmentálni výchovy v ZŠ v Jihlavě. Podklady pro 

splnění těchto cílů poskytuje akční výzkum, jehož součástí je SWOT analýza a projekt 

na téma odpadové problematiky. 

Annotation 

The diploma thesis deals with ecological/environmental education in primary school. 

The aim is to introduce the summary of problems in the process of transformation of the 

Czech educational system. I will use the acquired pieces of knowledge for suggestion of 

actual aims, ways and opportunities for new draft strategy of environmental education in 

the basic school in Jihlava. The bases for realizing of these aims gives the action-

research. SWOT analysis and the project dealing with problems of waste are parts of the 

action research. 

Klíčová slova 

ekologická/environmentálni výchova, transformační proces českého školství, 

kurikulární dokumenty, výuková metoda, odpadová problematika, akční výzkum, 

SWOT analýza, projekt 

Key words 

Environmental education, transaction of Czech educational system, curriculum 

documentation, teaching method, problems of waste, action-research, SWOT analysis, 

project 
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Úvod a cíle 

V posledních letech pozorujeme, jak se stále zvyšuje nabídka atraktivních zábav 

a činností pro volný čas lidí. Děti dostávají ze světa dospělých výzvy a příležitosti 

k tomu, aby byly náročnější ve svých potřebách a přáních a aby jich dosahovaly s co 

nejmenším úsilím. Čelit rozmáhajícímu se konzumismu nabídkami tvořivějších a 

smysluplnějších aktivit směřujících k vyšším hodnotám je stále obtížnější. Podle 

E. Fromma ( M Á C H A L 2000, s. 64) jsou v člověku „přítomny dvě tendence: jedna - MIT 

- k vlastnění, která za svou sílu vděčí biologickému faktoru - touze po přežití, druhá -

BÝT - sdílet, dávat, obětovat se - vděčí za svou sílu specifickým podmínkám lidské 

existence a vrozené potřebě přemoci svou izolaci tím, že jsem zajedno s ostatními. 

Z těchto dvou protikladných zaměření v každém člověku vyplývá, že společenská 

struktura, její hodnoty a normy rozhodují o tom, které z nich se stane dominantní (...) 

My se musíme rozhodnout, kterou z těchto dvou možností chceme pěstovat. " 

Zvolit správnou možnost a pěstovat v jejím duchu novou generaci má plnit vedle 

rodiny rozhodujícím způsobem právě škola. Tváří v tvář alarmujícím problémům 

zachování trvale udržitelného rozvoje společnosti vidíme, že dnešní děti budou muset 

v dospělosti řešit obrovské problémy, o kterých my zatím především mluvíme. Učitelé 

by měli ukázat dětem, jak mohou vykonat správné a důležité věci pro životní prostředí. 

Děti potom mohou být těmi, kdo poradí dospělým. K tomu, aby jim mohly poradit, musí 

však znát správné odpovědi. 

Cílem mé diplomové práce je podat přehled o problematice ekologické/ 

environmentálni výchovy v procesu transformace českého školství. Získané poznatky 

využiji pro navržení aktuálních cílů, způsobů a příležitostí pro nově koncipovanou 

strategii školy v dané oblasti. 

Prvořadým cílem ekologické výchovy je zvyšování základní ekologické 

gramotnosti. Pod tímto pojmem rozumíme zejména získání základních znalostí a 

dovedností potřebných k pochopení zákonitostí vztahů člověka a biosféry, 
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k praktickému řešení ekologických problému a ke včasné prevenci jejich vzniku, 

k prosazování zásad udržitelného rozvoje do každodenního života rodiny i společnosti 

( M Á C H A L 2 0 0 0 , s . 1 8 ) . 

Velkým vkladem pro uskutečnění tohoto cíle v primární škole je přirozená 

zvídavost dětí mladšího školního včku, dětská citlivost, vstřícnost a tvořivost 

ve vztazích k přírodě. Ty mohou proměnit počáteční obdiv k ní ve snahu něco se 

dozvědět a vyústit v ochotě obětovat něco ze svého pohodlí. 

Při vymezení pojetí, cílů, obsahu a úkolů ekologické výchovy vycházím z prací 

našich předních ekopedagogů, v kterých jsou shrnuty jejich poznatky a dlouhodobé, 

mnohdy i celoživotní zkušenosti. Všechny aktivity, které jsou žákům předkládány, by 

měly být ve smyslu úsilí o směřování lidí k trvale udržitelnému životu. To je způsob 

života, který hledá rovnováhu mezi svobodami a právy jednotlivce a jeho odpovědností 

vůči jiným lidem, přírodě i budoucím generacím. Globální výchova vznikla jako 

pedagogický směr na počátku osmdesátých let dvacátého století jako reakce na prudce 

se měnící povahu světa, kterou přináší sílící globalizace - zrychlující se integrace 

národních hospodářství v hospodářství globální. Při pohledu na základní principy 

globální výchovy vidíme, že by měly prostupovat všemi oblastmi vzdělávacího procesu. 

Této obsáhlé kapitole ovšem předchází analýza současného transformačního 

procesu českého primárního školství. Bez jeho pochopení by nebylo možné zabývat 

se ekologickou výchovou v souvislosti s cíli primárního vzdělávání, průřezovými tématy 

a vzdělávacími oblastmi. 

Následuje představení různých přístupů k řešení tématu a konkrétních postupů, 

strategií a metod, které vedou k rozvoji vědomostí, dovedností a postojů. 

Stávající vzdělávací programy jsem znovu prostudovala s cílem zjistit, které 

podnčty byly pozitivní v procesu transformace především ve sledované oblasti 

ekologické výchovy. Pozornost jsem věnovala pojetí ekologické výchovy v Rámcovém 

vzdělávacím programu základního vzdělávání a v dalších klíčových dokumentech, 

týkajících se environmentálni výchovy, vzdělávání a osvěty. 
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Na základě výše uvedených faktů je pochopitelné, že ekologické iniciativy a 

organizace nemají na paměti jen prospěch vlastní zájmové skupiny, obce či státu, nýbrž 

prospěch celku - zachování planetární ekologické rovnováhy. Na vysoké úrovni funguje 

mezinárodní spolupráce a snaha proměnit myšlení všech oblastí života. Jejich služeb a 

zkušeností využívá v různé míře i naše školství. Mnohdy jsou právě jejich aktivisté 

protagonisty nových strategií a metod, které se dnes ukazují jako nej efektivnější 

ve výchovně vzdělávacím procesu. Poskytují také mnoho didaktických pomůcek. 

V závěru teoretické části jsou stručně popsány výukové metody, které jsem 

použila při praktické části této diplomové práce, podrobně se věnuji projektové metodě. 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na využití poznatků z části 

teoretické pro rozvoj ekologické/environmentálni výchovy ve škole, v níž učím. Je 

vedena jako akční výzkum. V první části pomocí SWOT analýzy zjišťuji, jaká je 

dosavadní situace v řešení dané problematiky a uvádím další konkrétní možnosti, které 

je možné využít pro její zkvalitnění. Zhodnocení SWOT analýzy je východiskem 

k navržení příležitostí a způsobů při naplňování cílů v oblasti environmentálni výchovy 

ve škole. 

Druhou částí je projekt, naplánovaný, zrealizovaný a zreflektovaný ve vlastní 

třídě. Projektová metoda se mi jeví jako nejvhodnější způsob k představení různých 

strategií a metod, které lze uplatnit v tomto průřezovém tématu. Zvolené téma, 

zaměřené na odpadovou problematiku je velmi blízké životní realitě dětí. Během období 

jednoho pololetí se podařilo zařadit všechny požadavky, kladené na projektovou výuku: 

zdůraznění problémového charakteru řešené úlohy, její společenská vázanost, iniciování 

interdisciplinární spolupráce, spojení práce hlavy a rukou, propojení života, učení a 

práce, spolupráce učitelů, žáků, zainteresovaných rodičů i přizvaných expertů, průběh 

učebních i pracovních procesů ve třídě i mimo ni, vzniklý produkt ( M A Ň Á K et ŠVEC 

2003, s. 168). Delší časové období při realizaci projektu poskytlo také lepší přehled 

o dosahování klíčových kompetencí u žáků. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
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1. Transformační proces českého školství 

V současné době české školství prochází v souvislosti s politickými a 

společenskými změnami po roce 1989 procesem transformace vzdělávacího systému, 

lato zásadní systémová změna je inspirována našimi významnými vzdělávacími 

tradicemi i základními vývojovými trendy a progresivními tendencemi 

západoevropského školství. Odborníci hovoří o vzájemně provázané vnější a vnitřní 

refonně, která zahrnuje všechny klíčové aspekty - strukturu, řízení a financování 

školství, celkové pojetí, cíle, obsah a strategie vzdělávání, přípravu učitelů, změny 

legislativní apod. (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 9 ) . 

1.1. Vnější a vnitřní reforma primární školy 

Vzhledem k tomu, že následující kapitoly jsou zaměřeny na současnou proměnu, 

která probíhá v oblasti primárního vzdělávání, považuji za nutné vymezit záklacm, 

pojmy. 

Primární vzdělávání označuje SPILKOVÁ ( 2 0 0 5 , s. 9 1 ) „ontogeneticky 

významným a didakticky specifickým stupněm v celkovém vzdělávání člověka. Odpovídá 

věku dítěte od 5 (6) do 10 (12) let. Je chápáno jako: otevřený systém: proces kladení 

základů pro celoživotní učení; osvojování gramotnosti a zprostředkovávání základních 

kulturních dovedností; vytváření prvotního uceleného náhledu na svět s vyznačením 

základních vztahů a souvislostí, které umožňují orientaci dítěte v okolním světě; proces 

rozvoje jazykového potenciálu, představujícího důležitý nástroj pro úspěch v dalších 

fázích vzdělávání; uvádění do národní kultury a vytváření národního vědomí; celkové 

rozvíjení dětské osobnosti (utváření postojů, hodnotových orientací, zájmů apod.), 

otevírání vývojových a individuálních potencionalit. " 
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Termín primární škola se používá pro označení 1. stupně základní školy, která 

poskytuje primární vzdělávání. Oba termíny jsou používány ve shodě s mezinárodní 

terminologií (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 9 2 ) . 

Základní vzdělávání na 1. stupni podle Rámcového vzdělávacího programu 

základního vzdělávání „ usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního 

vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. Je 

založeno na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a 

zájmů každého žáka (včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami). Vzdělání 

svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním odpovídajících metod motivuje 

žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě a k poznání, že je možně hledat, 

objevovat, tvořit a nalézat vhodnou cestu řešení problémů. " (VÚP 2005a, s. 12) 

Vnější reforma se zabývá strukturálními změnami školského systému, otázkami 

řízení školství, financování apod. Jejím důležitým východiskem je legislativní zakotvení 

jednotlivých složek vzdělávací soustavy v právních normách. 

Vnitřní reforma se týká ostatních prvků vzdělávacího systému. Zahrnuje 

změny v pojetí vzdělání a školy, jejich smyslu, cílů a funkcí, změny v obsahu učiva a 

zejména změny v pojetí vyučovacího procesu. 

Vnější reforma otevírá prostor pro reformu vnitřní. Tvoří jeden funkční celek a 

je potřebné vytvářet mezi nimi vhodné proporce, především z hlediska časového 

horizontu (SPILKOVÁ 1 9 9 7 , s. 1 3 ) . 

1.2. Reformní úsilí primárního vzdělávání po roce 1989 

Následující kapitola si klade za cíl stručně popsat proces transformačního 

procesu po roce 1989. Všímá si výchozího stavu a teoretických východisek a 

nejdůležitějších nově vzniklých dokumentů, které pozitivně přispěly k jeho průběhu. 
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V roce 1989 skončila vnáší zemi etapa budování socialismu, která negativně 

poznamenala prostřednictvím komunistické ideologie za více než čtyřicet let svého 

trvání všechny oblasti života společnosti. Tato etapa přerušila vývoj v meziválečném 

období, kdy země patřila k rozvinutým a prosperujícím evropským demokratickým 

státům. 

Politické a společenské změny zahájily celospolečenskou proměnu v oblasti 

ekonomické, politické i sociální. V oblasti školství vyvolaly snahu o proměnu českého 

vzdělávacího systému v moderní demokratický systém. Jednou z možných inspirací byla 

vlastní tradice českého školství, především reformní pedagogika, reprezentovaná 

Václavem Příhodou, Josefem Úlehlou a dalšími. Další cestou bylo hledání příkladů 

ve školských systémech vyspělých států. J aké v nich došlo v padesátých letech 

minulého století ke změnám, které reagovaly na civilizační změny ve společenské 

situaci. Realizovaly se velké strukturální, tzv. vnější reformy, v sedmdesátých letech pak 

i vnitřní didaktické reformy (SPILKOVÁ 1 9 9 7 , s. 1 7 - 1 8 ) . Inspiračním zdrojem byla idea 

humanizace, myšlenky reformní pedagogiky i zkušenosti z reformní praxe Célestina 

Freineta, Petera Petersena, Marie Montessori, waldorfské pedagogiky. 

Situaci v oblasti školství na počátku devadesátých let charakterizuje SPILKOVÁ 

(2005): „Předpokládalo se, že výchozím bodem bude formulace vzdělávací politiky státu 

(definování klíčových principů, základního směru, cílového stavu a hierarchie 

jednotlivých reformních záměrů), z níž budou vycházet změny v oblasti vnější i vnitřní 

školské reformy" (s. 15). „Jednou z největších komplikací reformního úsilí, zejména 

v první polovině devadesátých let, byla absence jasně formulované vize a základních 

východisek reformy v podobě ucelené vzdělávací politiky a výrazné podcenění role 

teoretických a koncepčních východisek, podpůrných systémů (zejména pedagogického 

výzkumu), významu spolupráce s profesní komunitou a diskuse s širší veřejností " (s. 9). 

V období první poloviny devadesátých let vzniklo značné množství odborných 

materiálů, které zdůvodňovaly potřebu zásadní změny ve vzdělávacím systému a 

poukazovaly na nutnost provázanosti vnější a vnitřní reformy. Byly formulovány 

klíčové principy budování českého školství - humanizace, demokratizace a liberalizace. 
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Tyto materiály však nebyly využity pro strategické rozhodování a systémové zásahy 

do vzdělávací soustavy (SPILKOVÁ 2005, s. 16). 

V polovině devadesátých let vzniklo několik zásadních dokumentů vzdělávací 

politiky. V nich byly poprvé formulovány zásady nové kurikulární politiky. Byl 

vysloven požadavek na součinnost centra a škol a návrh na stanovení vzdělávacích 

standardů pro jednotlivé úrovně vzdělávání jako východiska pro tvorbu vzdělávacích 

programů. V návaznosti na tyto dokumenty byl zveřejněn v roce 1995 Standard 

základního vzdělávání, označovaný za „nástroj péče státu o kvalitu vzdělávání". 

Vyjadřoval představu o cílech a obsahu základního vzdělávání a orientoval učitele 

k novému pojetí vzdělávání. Přinesl některé nové tendence, ale celkově nesplnil 

předpokládaná očekávání. 

V letech 1996 až 1997 byly schváleny tři vzdělávací programy pro základní 

vzdělávání: Obecná škola, Základní škola, Národní škola a alternativní vzdělávací 

program Česká škola waldorfského typu. Nahradily dosavadní učební osnovy a učební 

plán (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 17-19). 

Teprve v roce 1999 přijala vláda České republiky usnesení č. 277. V něm na 

základě svého programového prohlášení schválila hlavní cíle vzdělávací politiky. Díky 

tomu mohl být zpracován materiál nazvaný Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy v České republice, který stanovil, že rozvoj školství se v budoucnu bude 

vyvozovat z obecně přijatého rámce vzdělávací politiky, veřejně vyhlášeném v podobě 

závazného vládního dokumentu, tzv. Bílé knihy. 

Vznik Národního programu rozvoje vzdělávání - Bílé knihy - v roce 2001 byl 

významným mezníkem v procesu transformace. Je uceleným konceptem rozvoje 

vzdělávání v horizontu pěti až deseti let, v kterém bylo využito vše pozitivní 

z uplynulého období. Tento dokument se stal základním podkladem k tvorbě nového 

školského zákona, jenž byl přijat v roce 2 0 0 4 . (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 2 0 - 2 1 ) 

„V návaznosti na Bílou knihu a v ní vymezené základní směry kurikulární 

politiky vznikl v letech 2001-2004 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
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(R V ľ ZV) jako klíčový dokument, který konkretizuje požadavky státu vymezením 

základního rámce v podobě cílů, obsahu a očekávaných výstupů v oblasti základního 

vzdělávání" (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 2 2 ) . 

Podle tohoto státem stanoveného dokumentu, který je závazný pro všechny školy 

povinného vzdělávání, si školy zpracovávají vlastní školní vzdělávací program, vhodný 

pro jejich vzdělávací podmínky. 

Vznikem ucelené koncepce vzdělávací politiky byla ukončena jedna etapa 

procesu transformace, která byla mnohdy poznamenána absencí jasné koncepce a 

hledáním správného vývoje. Neméně náročným úkolem bude však prosadit nový 

koncept vzdělávání do školní praxe. Tato zásadní systémová změna bude postupná a 

dlouhodobá. SPILKOVÁ ( 1 9 9 7 , s. 1 3 ) uvádí, že odborníci uvažují dokonce o časovém 

horizontu jedné až dvou generací. 

1.3. Proměna pojetí cílů, obsahu a procesu vzdělávání 

V úvodu kapitoly pojednávající o proměně cílů, obsahu a procesu vzdělávání 

považuji za nezbytné charakterizovat princip humanizace školy, která je společně 

s principy demokratizace a decentralizace klíčovým principem a základním 

východiskem transformace českého školství po roce 1 9 8 9 (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 3 0 ) . 

Dalšími termíny používanými jako polaritní k tradičnímu pojetí školy jsou: inovativní, 

alternativní, progresivní, reformní, na dítě orientovaná, na budoucnost orientovaná, 

na člověka zaměřená, humanistická, moderní, postmoderní, konstruktivistická škola 

(SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s . 4 8 ) . 

O humanizaci vzdělávání a školy se nově začalo hovořit v druhé polovině 

dvacátého století jako o principu, který může přispět řešení globálních problémů lidstva. 

Tyto myšlenky tak znovu zdůrazňují kultivační funkci školy v pojetí Komenského školy 

jako „dílny lidskosti", kde se usiluje o harmonický a vyvážený tělesný, duševní a mravní 

vývoj dítěte s důrazem na sebcutváření a sebezdokonalování. Škola má pomáhat dítěti 
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v jeho vývoji a rozvoji ke skutečnému lidství a dávat příležitost k rozvíjení jeho 

potencionalit. (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 3 3 ) 

„ Těžištěm humanizace školy a školního vzdělávání je výrazné zesílení 

antropologické orientace, zvýšený zřetel k dítěti, jeho potřebám, zájmům a možnostem 

rozvoje. Tento výrazný obrat k dítěti bývá označován jako pedocentrismus nové 

generace ( H E L U S 2003), jehož ústředním pojmem je ,škola/vzdělávání orientované 

na dítě/žáka' (child-centered education), ,zaměřené na podporu individuality, potřeb a 

zájmů dítěte/žáka, zaměřené na osobnostní rozvoj dítěte/ žáka'. Humanistická orientace 

svou vírou ve schopnosti dítěte a možnosti jeho zdokonalování a sebezdokonalování 

představuje optimistickou výchovnou pozici. Namísto školy direktivní, manipulativní a 

autoritativní, založené na drilu, vnější kontrole a donucování, prosazuje model školy 

osobnostně rozvíjející, založené na komunikativním přístupu, partnerství a spolupráci. 

Důraz je kladen na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, 

tvořivé síly a vlastní prožitky a zkušenosti. (...) Vyučování a učení by mělo být co nejvíc 

přizpůsobené žákovi, („ šité na míru jednotlivým žákům") z hlediska cílů a obsahu 

(přiměřenost nároků na žáka vzhledem k jeho předpokladům a aktuálním možnostem) i 

metod a organizace výuky (jejich variabilita, umožňující mimo jiné návaznost na osobní 

zkušenosti a prožitky, dosavadní individuální poznatky, dovednosti apod. (SPILKOVÁ 

2005, s. 34). 

1.3.1. Transmisivni a konstruktivistické pojetí vyučování 

Dalším nezbytným krokem při analýze procesu transformace je objektivní 

pohled na domácí vývoj českého školství, především pak zhodnocení výchozí situace 

v roce 1989. Odborníci konstatují, že z hlediska celkového pojetí, cílů a obsahu 

vyučování i metodické stránky si česká primární škola v minulosti uchovávala svou 

historickou kontinuitu. Vždy se podílela na budování české kultury, měla funkci 

společenskou a osvětovou ve vztahu k sociálnímu okolí, orientovala se na občanské 

univerzální hodnoty všelidské a mravní. V její historii se od počátků projevovaly 
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tendence k respektování osobnosti dítěte, zejména v období první republiky 

v souvislosti s rozvojem českého reformního hnutí. 

Výrazný zásah do progresivních tradic přinesl vývoj po roce 1948, kdy se 

výchova ve škole stala prostředkem ideologického působení na mladou generaci 

v duchu marxistické ideologie. Mnoho negativních důsledků pro vyučování v primární 

škole přinesla reforma z roku 1976 označovaná jako nová koncepce, založená na teorii 

rozvíjejícího vyučování a principu akcelerace podle L. S . Vygotského (in SPILKOVÁ 

1997, s. 29-34). 

Totalitní režim před rokem 1989 způsobil nejen ve školství, ale v celé 

společnosti ideologické deformace, které se projevují jako neblahé dědictví dodnes. Při 

analýze situace a atmosféry v českých školách na počátku devadesátých let byly 

shledány například tyto negativní projevy: nedostatečný respekt k individualitě žáka; 

direktivní, neosobní vztahy žáci, učitel, rodiče; přecenění vědomostí na úkor jiných 

důležitých stránek, např. učení sociálním dovednostem, spolupráci, morálce; 

jednotvárnost metod - stereotypní činnosti; učení bez pochopení; ztráta smyslu učení 

u některých žáků; ztráta pochopení smyslu vzdělávání a školy u některých učitelů; 

absolutizace známek; strach ze školy a ve škole; neosobní architektura škol, studené 

prostory, šedivá bezbarvá výzdoba; málo prostoru pro učitele, jeho nápady, vlastní 

cesty; feminizace - nedostatek nadhledu, humoru, tolerance. 

Za pozitiva dosavadního vývoje našeho školství byly nejčastěji označovány: 

celková úroveň vzdělanosti národa, absence větších problémů s negramotností: absence 

vážných výchovných a sociálních problémů (drogy, agrese a kriminalita ve škole); 

vysoká úroveň faktografických znalostí; vysoká úroveň výchovy a vzdělávání 

v některých oblastech, např. kvalita elementaristů (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 2 8 - 2 9 ) . 

Základním mechanismem poznávacího procesu byla transmise, kterou 

charakterizuje SPILKOVÁ (2005, s. 30) jako „sdělování a předávání poznatků od toho, 

kdo ví a umí (učitel), tomu, kdo neví a neumí (dítě jako tabula rasa)." Je založena 

na představě, že vzdělanost vzniká kladením poznatků na sebe. Tradiční, slovně 

názorné, transmisivní, herbartovské pojetí vyučování přeceňuje verbální stránku, lpí 
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na metodě výkladu, chybí zde proces vlastního hledání, objevování a zmocňování se 

poznatků, je nedoceněna žákova samostatná myšlenková i praktická činnost. Výsledkem 

je pak nekritické přijímání hotových poznatků a reproduktivní myšlení, často chybí 

schopnost i potřeba utvářet si vlastní názory. Tento přístup doslova korespondoval 

s ideologií minulého totalitního režimu a jeho představou o člověku, manipulovatelném 

budovateli socialismu. Je zřetelné, že následky v myšlení generací lidí, formovaných 

ve škole působením tohoto pojetí, budou ještě přetrvávat po dlouhou dobu a přinášet jim 

komplikace při orientaci v dnešním světě. 

Negativním rysem ovšem je, že toto pojetí vyučování, přestože je považováno 

za historicky i teoreticky překonané i pro svou nízkou efektivitu, stále přetrvává i 

v současné škole. Nebezpečí snadné ovlivnitelnosti mládeže i dospělých nabývá dnes 

nových forem a je nutné mu čelit takovými přístupy, které by přispěly vlastnímu chápání 

světa, vycházejícímu s osobní zkušenosti a její reflexe (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 3 0 - 3 2 ) . 

Takovému trendu odpovídá konstruktivistické pojetí vyučování, které je 

protipólem k výše popsanému pojetí transmisivnímu. Znamená „radikální obrat 

v nahlížení na procesy učení, na smysl školy, cíle školního vzdělávání, na role učitele a 

žáka, na pojetí vhodných učebních strategií" (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 6 1 ) . Tento princip 

zdůrazňuje, že základem poznávacího procesu není předávání a osvojování poznatků 

v hotové podobč, ale jejich objevování a konstruování žáky samými. Tento proces se 

odehrává vždy v sociálním kontextu, zejména v komunikaci a interakci se spolužáky a 

učitelem. Učení je prohlubováním a rekonstrukcí toho, co už děti v nějaké podobě znají. 

Důraz je kladen na princip problémovosti - konstrukce poznatků je chápána jako 

odpověď na problémové situace (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 6 2 ) . 

Další upřesnění nacházíme v Pedagogickém slovníku (PRŮCHA et al. 2 0 0 3 , 

s. 1 0 5 - 1 0 6 ) , který označuje konstruktivismus v didaktice „zajedno z dominantních 

soudobých paradigmat, dělící se do několika proudů: 

a) Kognitivní konstruktivismus vychází především z evropské genetické 

epistemologie J. Piageta a americké kognitivní psychologie (J. S. Bruner aj.). Snaží se 

realizovat didaktické postupy založené na předpokladu, že poznávání se děje 
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konstruováním tak, že si poznávající subjekt spojuje fragmenty informací z vnějšího 

prostředí do smysluplných struktur a provádí s nimi mentální operace podmíněné 

odpovídající úrovni jeho kognitivního vývoje. 

b) Sociální konstruktivismus vychází z prací o sociální dimenzi učení 

(A. Bandura, L. S. Vygotskij aj.) a zdůrazňuje nezastupitelnou roli sociální interakce a 

kultury v procesu poznání. V didaktice se jeho zásady realizují zejména v kooperativním 

učení." 

Směr, který vychází ze spojení konstruktivismu kognitivního a sociálního nazývá 

Psychologický slovník ( H A R T L et HARTLOVÁ 2 0 0 0 , s. 2 7 1 ) konstruktivismem 

pedagogickým. Prosazuje, aby se ve výuce využívalo řešení konkrétních životních 

problémů, tvořivého myšlení, práce ve skupinách, manipulace s předměty, názorných 

pomůcek zahrnujících i interaktivní počítačové programy. Takový přístup klade základ 

pro celoživotní učení, kdy „musí člověk umět řídit své vlastní učení a být schopen 

organizovat jak vlastní učení, tak všechny dostupné zdroje učení tak, aby odpovídaly 

jeho potřebám" ( H A R T L et HARTLOVÁ 2 0 0 0 , s. 6 0 8 ) . 

1.3.2. Proměna cílů 

Dříve než se budu zabývat otázkou proměny cílů v procesu transformace, 

považuji za důležité vymezit pojem cíl výuky. Pedagogický slovník jej uvádí jako 

synonymum pojmu vzdělávací cíl a považuje ho za jednu z klíčových kategorií, 

vymezující účel, záměr výuky a výstup, výsledek výuky. Cíle zahrnují: l. hodnoty a 

postoje, 2. produktivní činnosti a praktické dovednosti, 3. poznatky a porozumění. Jsou 

formulovány ve vzdělávacích programech, předmětových kurikulech a učebních 

osnovách ( P R Ů C H A et al. 2 0 0 3 , s. 2 9 ) . 

Jak je patrné i z výše uvedeného způsobu řazení cílů, v procesu transformace 

dochází především ke změně „ v hierarchii cílů vzdělávání - namísto tradiční triády 

vědomosti, dovednosti, návyky s důrazem na paměťové osvojování velkého množství 

poznatků v hotové podobě má nyní jít o všestrannou kultivací dětské osobnosti, 
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o celistvý rozvoj v oblasti kognitivní (nejen získávání poznatků, ale také/především 

získávání nástrojů pro poznávání, rozvoj myšlenkových operací, zejména vyšších úrovní 

myšlení), v oblasti kompetencí, postojů a hodnot" (SPILKOVÁ 2005, s. 22). Při změně 

hierarchie cílů vzdělávání je důraz kladen na postoje, hodnoty, dovednosti, osobnostní 

vlastnosti. Vědomosti jsou chápány jako nástroj k orientaci v různých situacích, k řešení 

problémů a dalšímu poznávání. Cílem není jejich předávání a reprodukování, ale jejich 

hledání, objevování a konstruování žákem samým. 

Do školského zákona z roku 2005 jsou jako cíl výuky na základních školách 

zakomponovány „klíčové kompetence". Tento pojem se v Evropě objevuje od poloviny 

70. let minulého století v souvislosti s trhem práce a od poloviny 90. let i se 

vzděláváním, jako důsledek znepokojení nad zjištěnými výsledky a rozdíly 

ve vzdělávání žáků. V zemích EU by měly být chápány jako společný základ pro 

evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy a jejich rozvoj by měl být nadřazeným 

principem v celé společnosti na poli vzdělávání a zaměstnanecké a sociální sféry. Tato 

fakta uvádí T U P Ý (2007, s. 5) a z pohledu jejich funkce ve vzdělávání je charakterizuje 

jako „univerzálně použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, které umožňují 

(usnadňují) zapojení jedince do společnosti, jeho vstup do zaměstnání i osobní rozvoj. " 

Nově pojaté cíle vzdělávání vycházejí z všeobecně uznávané Delorsovy 

formulace čtyř pilířů, tedy základních cílů vzdělávání pro 21. století. V Národním 

programu rozvoje vzdělávání v České republice (MŠMT 2001, s. 38) jsou formulovány 

takto: naučit se poznávat, naučit se jednat a žít společně, naučit se být. 

Důraz je kladen na komplexnost působení na žáka, na jeho vyvážený rozvoj 

v oblasti kognitivní, sociální, emocionální, volní. Hledá se rovnováha mezi tradičním 

důrazem na kvantitu vědomostí a významem dalších dimenzí vzdělávání, jako je 

např. rozvoj dovedností, postojů, hodnotových orientací, zájmů a vnitřní motivace 

k poznávání a dalšímu vzdělávání, kultivace etických kvalit dětské osobnosti, pěstování 

odpovědnosti, sebedůvěry. 

Z hlediska žáka je v novém pojetí vyučování orientovaném na dítě rovněž 

důležité vnitřní přijetí cílů formulovaných zvnějšku samotným žákem. Předpokladem 
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k tomu je zohlednění věkových a individuálních potřeb žáků, kteří nalézají smysl 

učebních činností a stanovují si vlastní cíle. 

Důležitým rysem nového pojetí cílů vzdělávání po odklonu od transmisivního 

pojetí výuky, založeném na předávání poznatků v hotové podobě bez potřeby 

vyhledávat a tříbit si informace, je důraz na kooperativní učení. Hledání, 

experimentování, objevování a konstruování nových poznatků na základě žákovy vlastní 

činnosti, zkušenosti a prožitků se přímo dovolává spolupráce s ostatními. K A S Í K O V Á 

(2001, s. 89-90) charakterizuje cíle vyučování a učení jako prostředek k formování 

jedince jako celistvé osobnosti, kdy dochází k rozvoji všech úrovní žákovy osobnosti. 

Cíle slouží jako výchozí bod k výběru obsahů adekvátních pro kooperativní činnost a 

orientují kooperativní učební skupiny na vyhledávání prostředků k jejich naplnění. 

Rovněž slouží jako výchozí kritérium pro hodnocení činnosti. Cíle stanovené učitelem 

mohou ústit k cílům skupinovým, které jsou poté činitelem formulujícím cíle 

individuální. 

Osvojování klíčových kompetencí je dlouhodobý a složitý proces, který má 

vytvářet předpoklady pro celoživotní učení. V souladu s poznatky současné vývojové 

psychologie školního věku byla struktura RVP ZV, učiva a očekávaných výstupů 

vzdělávání formulována pro delší časová období: 1.-3. ročník, 4.-5. ročník, 6.-9. ročník. 

V závěru kapitoly, která nabídla několik pohledů na cíle vzdělávání, si položme 

otázku, jaké možnosti pro dosahování klíčových kompetencí poskytuje 1. stupeň 

základní školy. Je nutné si uvědomit, že jejich osvojování je dlouhodobým procesem, 

který není považován za ukončený na konci základního vzdělávání, tudíž nemůže být 

v primární škole zcela naplněn. Je však nutné využívat všech příležitostí k jejich 

rozvíjení s přihlédnutím k vývojovým a individuálním charakteristikám poznávacích 

procesů dětí mladšího školního věku. 

Praktická část mojí diplomové práce názorně ukazuje a dokumentuje, jak již 

na 1. stupni základní školy lze využít strategie a metody, které poskytují žákům 

příležitost k aktivnímu učení, k vyhledávání informací, řešení adekvátních problémů, 

rozvoji samostatnosti, ke spolupráci a komunikaci, k vnímání společenských norem aj. 
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Jsem přesvědčena, že u žáků opouštějících v pátém ročníku 1. stupeň může být položen 

základ pro rozvoj všech klíčových kompetencí. 

1.3.3. Pojetí obsahu 

Nový pohled na pojetí vzdělávání a jeho cíle, popsaný v předchozí kapitole, 

se promítá i do chápání obsahu vzdělávání ve škole (struktura učiva). SPILKOVÁ ( 2 0 0 5 , 

s. 52) jej charakterizuje jako „soubor požadavků na učení žáka v podobě vědomostí, 

dovedností, postojů, hodnot, vlastností, které má žák získat a rozvinout. Obsah učíva je 

koncipován tak, aby byla jeho prostřednictvím rozvíjena osobnost žáka ve všech jejích 

složkách - kognitivní, afektivní a psychomotorické. 

V zemích Evropské unie má obsah primárního vzdělání mnoho stálých a 

společných prvků. Obsahuje mateřský jazyk, matematiku, uměleckou výchovu (hudební 

a výtvarná výchova, ruční práce), tělesnou výchovu, náboženství nebo mravní, 

eventuálně občanskou výchovu a základy přírodních a společenských věd, někde cizí 

jazyk. 

Pohled na naši českou tradici ukazuje, že nebyla vždy v souladu s definicí 

uvedenou v úvodu této kapitoly. Od počátku bylo základem primárního vzdělání trivium 

(čtení, psaní, počty) jako prostředek gramotnosti a náboženství, později rozšířené 

o reálie, tělesnou a estetickou výchovu. Poválečné období vyústilo množstvím 

normativních zásahů v narušení kontinuity tradic, která se odrazila především v posílení 

izolovanosti jednotlivých předmětů a předimenzovanosti obsahu učiva. Které další 

dopady jsou ze současného pohledu nepřijatelné a vyžadují změnu? Především je to role 

učitele, který se stal pouhým vykonavatelem předpisů s minimálními kompetencemi, 

od kterého je vyžadováno dodržování přesně vymezeného a závazného obsahu a dané 

organizace vyučování. (SPILKOVÁ 1 9 9 7 , s. 4 1 - 4 3 ) . 

Dnes je obsah vzdělávání ve škole závazně vymezen v podobě očekávaných 

výstupů a učiva, které si mají žáci osvojit. Důraz je kladen na propojování 

emocionálních a kognitivních aspektů učení - integrované učení, neboť se prokázalo, že 
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pozitivní emoce mají vliv na kvalitní učení. Důležité přitom je propojení s praktickým 

životem, se zkušenostmi, osobními prožitky, vlastními názory a představami žáků. 

Lepšímu porozumění a použití poznatků přispívá pochopení struktury, základních 

vztahů a souvislostí uvnitř jednotlivých vzdělávacích oblastí i v širších dimenzích 

přesahujících jejich hranice. Velký význam má pojmová analýza učiva. Ve fázi přípravy 

na vyučování pomáhá učiteli uvědomit si souvislosti ve vzdělávací oblasti. Žáky 

nasměruje k nacházení poznatkové struktury a přispívá k odstranění encyklopedismu. 

Změny, které se musí v našich školách uskutečnit v oblasti obsahu vzdělávání, 

jsou podstatné pro úspěch vnitřní reformy. Za jednu z nej důležitějších považuji nutnost 

uvědomit si a pochopit, že cílem poznání není kvantita, ale kvalita. Pro žáky má větší 

užitek, když se učí s pochopením pronikat do hloubky vybraných reprezentativních 

témat na základě vlastní činnosti, zkušenosti a prožitků, než pouhé učení velkého 

množství izolovaných poznatků o světě. Při něm žáci často nevidí a nezažívají smysl 

toho, co se učí, a postrádají pro takové učení motivaci. Tomuto problému také čelí tzv. 

integrační interdisciplinární přístup, který koncentruje učivo z různých oblastí a posiluje 

smysluplnost učení. (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 5 2 - 5 4 ) 

1.3.4. Proces vzdělávání 

Pro dosahování stanovených cílů má rozhodující význam kvalita procesů 

vzdělávání - kvalita komunikace mezi učitelem a žáky, školou a rodiči, učiteli 

navzájem, kvalitní sociální klima třídy i celé školy, aktivní metody a strategie výuky, 

vhodné způsoby hodnocení žáků apod. 

SPILKOVÁ ( 2 0 0 5 , s. 2 4 ) konstatuje, že „snaha nalézt rovnováhu mezi důrazem 

na cíle, obsahy a výsledky na jedné straně a na podmínky a procesy školního vzdělávání 

na straně druhé je v kontextu našeho školství velmi důležitá". 

V tomto smyslu se hovoří také o významu tzv. skrytého, implicitního kurikula, 

které zahrnuje zkušenosti žáků získávané v reálném životě školy a třídy a je 

předpokladem pro péči o kvalitní klima školy (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 2 4 ) . 
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V duchu konstruktivistického pojetí vyučování dochází dnes i ke změně 

základního schématu vyučovacího procesu. 

Vyučovací proces vychází z navození „akční, problémové situace", odpovídající 

stavu vývoje dětí, která má pro žáky nějaký smysl, vzbuzuje jejich zvědavost a chuť ji 

řešit. V další fázi žáci „vyjevují" spontánní prekoncepce, své dosavadní poznatky, 

představy a zkušenosti s danou problematikou. Ty bývají velmi pevné díky spojení 

s vlastními zkušenostmi a zážitky. Konstrukční a projektivní techniky, případně slovní 

asociace, odhalí žákův způsob uvažování o daném tématu, jeho spontánní prekoncepce. 

Učitel vede žáky ke „kontextualizaci", vysvětlení svého úhlu pohledu. Vzniká 

„sociokognitivní konflikt" založený na zjištění různosti názorů. Učitel záměrně 

navozuje „epistemologické překážky", které představují určitý zlom v dosavadním 

způsobu uvažování. Zlo, rozpor, problém není nastolen otázkou učitele, ale konfrontací 

názorů žáků. Pro žáka přichází potřeba překonat překážky, chce se dozvědět víc. 

S různou mírou pomoci učitele samostatně nebo ve skupině hledá řešení, zkoumá a 

ověřuje materiály. Důležitá je dokumentace a pozdější prezentace celého postupu Tato 

fáze se nazývá dekontextualizace. Učitel snaží vytrhnout děti z konkrétních 

individuálních zkušeností, z jejich specifických kontextů. Celý proces poznávacího 

procesu žáků je zakončen fází konceptu - vytváření pojmů. 

Zjednodušenou variantu konstruktivistického modelu - tzv. třífázový model 

vyučovacího procesu uplatňuji ve své učitelské praxi a představuji jej i v praktické části 

svojí diplomové práce : 

1. Evokace - žáci si uvědomují dosavadní představy, zkušenosti, vědomosti, dovednosti, 

formulují se otázky, nejasnosti, očekávání. 

2. Uvědomění si významu - žák se setkává s novými informacemi, názory, pracuje sám 

i se spolužáky, učitel nabízí více zdrojů, cest. 

3. Reflexe - žáci si dávají nové učivo do souvislosti se zkušeností z evokace, diskutují, 

vyměňují si názory, přeformulovávají své chápání tématu. 
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Principy konstruktivistického pojetí vyučování byly již popsány v kapitole 1.3.1. 

V souvislosti s uvažováním o změnách v procesu vyučování považuji dále za důležité 

vyzvednout jeho přínos pro praktický život žáků. Vede je k chápání souvislostí a 

schopnosti používat poznatky při řešení problémů v různých situacích. Přispívá také 

k lepšímu chápání smyslu učení, které je předpokladem pro posilování odpovědnosti 

za vlastní učení a rozvoj. (SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 6 4 ) 

2 5 



2. Ekologická výchova a vzdělávání 

2.1. Současná terminologie 

Ekologická výchova je obor, který stále prochází dynamickým rozvojem a jeho 

pojetí se výrazně proměňuje v souvislosti s globálními proměnami světa. V posledních 

padesáti letech došlo ke třem zásadním posunům paradigmatu. Na konci padesátých a 

šedesátých let dvacátého století to byla ochrana přírody, v sedmdesátých až osmdesátých 

letech péče o životní prostředí, v současné době se zaměřuje na udržitelný rozvoj. 

Pojem ekologie definuje M Á C H A L ( 2 0 0 0 , s. 1 2 ) jako „vědní obor zkoumající 

vzájemné vztahy mezi organismy a jejich prostředím". Současně však uvádí, že pojmy 

ekologie, ekologický, ekolog je možné užívat i v širším slova smyslu, nejen tedy 

v přímé souvislosti s ekologií jako vědní disciplínou, a to v případech, kdy je něco 

z hlediska ekologie jako vědy náležité, žádoucí. Pojmem životní prostředí rozumíme 

„soubor veškerých činitelů, se kterými přichází do styku živý subjekt (organismus, 

populace, člověk, lidská společnost) a podmínek, kterými je obklopen, tj. vše, co 

na subjekt přímo i nepřímo působí" ( M Á C H A L 2 0 0 0 , s. 1 2 ) . 

Enviromentalistika (z anglického obtížně přeložitelného "environmental") je 

„nauka o životním prostředí, využívá poznatků vědního oboru ekologie, zkoumá 

mechanismy působení člověka na ekosystémy, zabývá se prevencí znečišťování životního 

prostředí, nápravou vzniklých škod a prevencí nežádoucích zásahů" ( M Á C H A L 2 0 0 0 , 

s. 12). 

V současné době došlo k odklonu od termínu „ekologická výchova" ve prospěch 

pojmu „environmentálni výchova", který je uplatňován i v dokumentech, zabývajících 

se environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou. Souhlasím s M Á C H A L E M ( 2 0 0 0 , 

s. 12), že nemá smysl zabývat se dlouze názvoslovnými spory i z toho důvodu, že se 

do popředí dostávají pojmy „výchova pro trvale udržitelný rozvoj", „výchova 

k udržitelnému životu", které lépe vystihují vztahy mezi ekologickým, sociálním a 
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ekonomickým zřetelem ekopedagogického úsilí. Pro účely ekopedagogické praxe 

ve školách a střediscích ekologické výchovy je možné i vhodné považovat pojmy 

„ekologická výchova" a „environmentálni výchova" za stejnocenné. 

Ve své diplomové práci tyto pojmy používám v souladu s jejich užitím 

v uvedené literatuře. 

2.2. Ekologická/environmentálni výchova 

Podle H O R K É (1996, s. 9) je podstatou ekologické výchovy utváření 

odpovědného vztahu k životnímu prostředí, ekologicky šetrného životního stylu a 

jednání. Vedle aspektů přírodovědných zahrnuje i aspekty etické, sociální, kulturní aj. 

Za stěžejní v ekologické výchově považuje adekvátní vyzdvižení a pochopení vztahů a 

souvislostí mezi složkami životního prostředí, zahrnující i poznávání nechtěných 

důsledků lidských činností, ohrožujících lidské zdraví, ale i existenci života na Zemi 

vůbec. „ Ekologická výchova směřuje k ekologické kultuře osobnosti jako určitému 

souhrnu poznatků, přesvědčení a hodnot, umožňujících člověku chovat se a jednat 

v souladu s požadavky šetrného vztahu k přírodě" ( H O R K Á 1996, s. 9). 

Ekologickou výchovu v nej širším slova smyslu popisuje M Á C H A L ( 2 0 0 0 , s. 1 5 ) 

jako veškeré výchovné a vzdělávací úsilí, jehož cílem je především: 

• Zvyšovat spoluodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody i společnosti, 

za místo, ve kterém žijí a které je jim domovem, za smysluplné využíváni místních 

zdrojů. 

• Rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí k řešení problémů péče o přírodu i 

problémů lidské společnosti. 

• Utvářet ekologicky příznivé hodnotové orientace, které kladou důraz 

na dobrovolnou střídmost, na nekonzumní, duchovní kvality lidského života 

( M Á C H A L 2 0 0 0 , s . 1 5 ) . 
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V publikaci Svět průřezových témat na 1. stupni ZŠ, která má přispět k zařazení 

průřezových témat do školních vzdělávacích programů, uvádí F O L T Ý N ( 2 0 0 6 , s. 1): 

„ Environmentálni výchova přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty a k citlivému 

přístupu k přírodě a krajině. Umožňuje poznávat komplexnost vztahů mezi člověkem a 

životním prostředím a seznamuje s principy trvale udržitelného rozvoje společnosti. 

Rozvíjí osobnost žáka jak po stránce racionální, tak po stránce emocionální a volně 

aktivní. Pochopení vztahů a souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a mezi 

současným jednáním a budoucností by mělo být v ENV doplněno rozvíjením 

odpovědnosti žáků. Žáci by měli být vedeni k aktivní účasti na řešení problémů životního 

prostředí na úrovni místní, regionální i mezinárodní. ENV učí žáka komunikovat, 

vyjadřovat vlastní názory a zdůvodňovat je." Zároveň upozorňuje, že 

za environmentálni výchovu nelze považovat, když se žáci setkají s přírodou nebo 

problémy životního prostředí, aniž by toto setkání cíleně směřovalo k objasnění role 

člověka v environmentálních vztazích. 

Po prostudování výše uvedených reprezentativních pohledů na ekologickou/ 

environmentálni výchovu, vyslovených postupně v delším časovém období, je patrné, že 

i přes bouřlivý rozvoj tohoto oboru včetně proměn v oblasti terminologie, jeho podstata 

zůstává stejná. Je to výchova k odpovědnému jednání člověka vůči přírodě i lidem. 

2.3. Ekologická výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj rozšiřuje pojem ekologického/ 

environmentálního vzdělávání k řešení stále širší škály témat v oblasti rozvoje, zahrnuje 

vzájemně propojené ekologické, ekonomické a sociální otázky. 

Pojem „trvale udržitelný rozvoj", poprvé použitý v roce 1987 ve zprávě Světové 

komise pro životní prostředí, je „ takový rozvoj společnosti, který současným i budoucím 

generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní potřeby a přitom nesnižuje 

rozmanitost přírody a zachovává přirozeně funkce ekosystémů " ( M Á C H A L 2 0 0 0 , s. 2 0 ) . 
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Podle PŘÍVRATSK.ÉHO (2004, s. 54) jde o takové tempo a kvality změn, které 

nepovedou k předčasnému zániku života na planetě Zemi, což není primárně problém 

přírodovědný, nýbrž celospolečenský. „ Moderní doba počínající průmyslovou revolucí, 

avšak myšlenkové zakládaná jíž v 17. a 18. století, spočívá na exploataci přírodních 

zdrojů chápaných jako majetek člověka, na rozvoji energeticky nepříliš úsporných 

technologií a ideologii spotřeby jako hlavního motoru světové ekonomiky. " Myšlenka 

udržitelnosti života vyzývá k nezbytné a dalekosáhlé změně, bez níž by člověk 

v konečném důsledku znemožnil svou pozemskou existenci. Věda dvacátého století 

odhalila a formulovala zákony závislosti globální lidské populace na environmentálních 

kvalitách, které vyžadují změnu ve prospěch souladu mezi člověkem a jeho prostředím. 

V mnoha oblastech života však staré pojetí stále ovládá myšlení, politiku i praxi. 

Naději přináší poznání, že je možné a nutné myslet a prakticky žít v rámci 

omezení, které aspekty udržitelnosti života vyžadují, a pozvolný společenský obrat. 

Klíčovou roli ve snaze po skutečné udržitelnosti života na této planetě, realizované 

v našem myšlení a každodenním rozhodování, musí sehrát vzdělávání v nejrůznějších 

formách a oblastech (PŘÍVRATSKÝ 2004, s. 55, 61). 

KOLÁŘOVÁ (2005, s. 16) konstatuje, že vzdělávání pro udržitelný rozvoj řeší 

velké množství různorodých témat, a proto vyžaduje systematické, kritické a kreativní 

myšlení v lokálních i globálních souvislostech. Představuje celoživotní proces, který má 

probíhat s pomocí školy, médií i dalších institucí, vyžaduje praktické životní zkušenosti, 

partnerský přístup a spolupráci. Předmětem změny musí být i samo vzdělávání. K tomu 

má dopomoci sdílení zkušeností, podpora vzdělávání pedagogů a také výzkum. 

2.4. Cíle ekologické výchovy 

V následující kapitole uvádím názory několika autorů na vymezení cílů 

ekologické výchovy. I když se autoři v zásadě shodují, přece v některých oblastech 

najdeme určité rozdíly. 
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Podle H A L A J E ( 1 9 7 8 , s. 1 7 8 ) je cílem ekologické výchovy člověk s kultivovaným 

vztahem k přírodě jako celku i k jejím jednotlivostem. Tohoto cíle však nedosáhneme 

pouze osvojováním poznatků o přírodě, o jejím vývoji a zákonitostech. Neusilujeme 

tedy pouze o působení na rozum, ale i na city a vůli. Jednostranně zaměřená výchova se 

může projevit vypočítavostí, chamtivostí a sledováním vlastních zájmů bez ohledu 

na důsledky. 

K V A S N I Č K O V Á (1987, s. 11) dělí cíle ekologické výchovy podle propojení s cíli 

společenskými na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé cíle souvisejí s nezbytností 

omezit a zastavit negativní vlivy lidských činností na prostředí, usilovat o nápravu 

vzniklých škod. Dlouhodobé cíle směřují k preventivnímu domýšlení a předvídání 

důsledků lidských činností, k tvořivému využívání a zlepšování prostředí. 

HEDERER ( 1 9 9 4 , s. 9 ) považuje za hlavní cíl ekologické výchovy ekologickou 

zodpovědnost, tj. odpovědnost vůči našemu okolí i sobě samým, která je postavena 

na následujících předpokladech: 

• vědomosti jako základ - znalost přírody a další vědomosti pomáhají současné 

problémy pochopit a citové vazby toto pochopení usměrňují 

• citový přístup - děti, které mají možnost zblízka poznávat určité místo v přírodě, si 

k němu vytvoří citový, což napomáhá k vytvoření respektu a pocitu zodpovědnosti 

• pohotovost k reflexi - děti musí být schopny posuzovat své jednání a kriticky 

přijímat informace, nesmí pouze slepě přebírat poznatky 

• ochota jednat - na podkladě znalostí a citu, působit svými činy a příkladem na své 

okolí a přímo ho ovlivňovat 

Podobně je podle M Á C H A L A (2000, s. 14) cílem ekologickovýchovného 

působení „ člověk nejen ekologicky gramotný, ale i aktivně projevující a obhajující své 

nesobecké občanské postoje ve prospěch přírody a přirozenějších způsobů lidského 

pobývání na Zemi, člověk, který je schopen bohatého života skromnými prostředky a má 

přirozený cit či smysl pro jednání v souladu s ekologickou etikou. " 
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2.5. Ekologická výchova a cíle primárního vzdělávání 

Názory autorů uvedené v předchozí kapitole potvrzují moje přesvědčení, že cíle 

ekologické výchovy jsou zcela v souladu s cíli primárního vzdělávání, zahrnujícími 

kultivaci osobnosti dítěte i v oblasti postojů k lidem, k přírodě a světu jako celku. Podle 

HORKÉ (1996, s. 9) ekologická výchova „směřuje k ekologické kultuře osobnosti jako 

určitému souhrnu poznatku, přesvědčení a hodnot, umožňujících člověku chovat se a 

jednat v souladu s požadavky šetrného vztahu k přírodě. Osvojit si ekologickou kulturu 

znamená poznávat obecné zákonitosti vývoje přírody a společnosti, chápat jejich 

vzájemnou souvislost, uvědomit si hodnotu přírody a být přesvědčen o nutnosti 

harmonie ve vztazích člověka k člověku a člověka k přírodě. " 

Má složku poznávací, postojovou a činnostní: 

1. V rovině poznávací (kognitivní) představuje souhrn poznatků a informací 

o aktuálním stavu přírody, o ekologických trendech a vývoji, o formách myšlení a 

tradicích, týkajících se otázek životního prostředí. Sledujeme především rozvoj 

poznávacích schopností - žáci se učí pozorovat, vnímat všemi smysly, srovnávat, 

poznávat a hledat vzájemné vztahy, pochopit je, porozumět jim, uvědomovat si 

podmíněnost a souvislosti v životním prostředí. (HORKÁ 1 9 9 6 , s. 10, 19) 

Teoretické ekologické vzdělávání by mělo vycházet z bezprostředního okolí 

žáků, opírat se o životní situace a zážitkový, zkušenostní svět žáků. Lze jim ukazovat 

vztah mezi problémy životního prostředí a jejich důsledky pro ně samotné. (HORKÁ 

1996, s. 12) 

2. V rovině postojové (hodnotící) se promítá emocionální vztah k životnímu 

prostředí, normativní orientace a hodnotové struktury (zvláště etické a estetické) a 

pohotovost k jednání. Pro utváření hodnotově - orientačních vztahů k prostředí je 

důležité např. osvojování etických principů jednání a chování (neničit, uznat právo 
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organismů na život, neznečišťovat prostředí, odmítat chamtivost, nesnášenlivost, 

vandalismus), pochopení estetické hodnoty přírody, zachovávat čistotu, pořádek, 

prosazování šetrnosti, hospodárnosti. ( H O R K Á 1 9 9 6 , s. 10 , 2 0 ) 

Souhlasím s HORKOU ( 1 9 9 6 , s. 1 6 ) , že je nutno využívat pozitivní motivaci. 

Ekologická výchova není „výchova katastrofami", nelze vychovávat strachem, úzkostí a 

pocity bezmocnosti. Z toho vyplývá, že není třeba posilovat všeobecné povědomí 

o nebezpečích, která hrozí životnímu prostředí, ale spíše spojovat uvědomované 

nebezpečí, kulturu a chování a také se dostat od nebezpečí k vědomí rizika. Důležité je 

také spojovat souvislosti minulosti s budoucností, a tak vyvracet některé zažité 

stereotypy v názorech na ekologické problémy a umožnit uplatňování alternativních 

pohledů na přírodu. 

3. V rovině činnostní (přetvářecí) zahrnuje odpovědné a šetrné jednání v běžném 

životě, které je ohleduplné vůči životnímu prostředí. Jedná se o rozvíjení návyků, které 

se uplatňují v šetrném životním stylu jedince. Toto odpovědné a šetrné jednání 

v každodenních situacích lze hodnotit jako jednání nezatěžující životní prostředí, např. 

péče o rostliny, zvířata, návyky šetrného životního stylu, dodržování pravidla „Omezuj -

znovu používej - recykluj". Jde rovněž o rozvoj dovedností zaznamenávat, sbírat, třídit 

a prezentovat informace, hodnotit, projektovat, plánovat, řešit problémy, tvořivě 

spolupracovat s ostatními a přitom neopomíjet kultivaci mezilidských vztahů. ( H O R K Á 

1 9 9 6 , s. 1 0 , 2 0 ) . 

Všechny výše uvedené aspekty ekologické výchovy odpovídají požadavkům 

výchovy k univerzální lidskosti ( K U Č E R O V Á 1 9 9 0 , s. 3 8 - 3 9 ) . Právě v ní sehrává škola 

podstatnou roli. Ve škole dítě získává nejdůležitější základy k pochopení řádu přírody, 

civilizace a kultury a poznává možnosti i meze svého jednání jako svobodné bytosti. 

Rovněž se učí úctě k přírodnímu prostředí, k lidskému životu, kulturnímu odkazu i 

ohleduplnosti a odpovědnosti k ostatním lidem. 
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Taková výchova klade vysoké nároky i na osobnost učitele. Ten musí být 

přesvědčen o všem, co žákům předává a podle svého přesvědčení se stát vzorem 

vhodným k nápodobě. Musí se zajímat o názory žáků, nevyžadovat pouhé opakování 

svých názorů, ale pěstovat u nich kritické myšlení a obhajování jejich vlastních názorů. 

2.6. Globální výchova 

V současné době se hovoří o problémech, které přináší sílící globalizace. Jaký je 

obsah tohoto pojmu? Výstižnou definici C. Hinese uvádí M Á C H A L ( 2 0 0 0 , s. 9 2 ) : 

„Globalizaci lze definovat jako soustavně se zrychlující integraci národních 

hospodářství v hospodářství globální, jež se uskutečňuje prostřednictvím úprav 

obchodních a investičních pravidel, privatizace a s podporou technologického rozvoje. " 

Globalizace zasahuje do mnoha oblastí našeho života a musíme s ní podvědomě počítat. 

Globální podstata současného světa má čtyři vzájemně propojené rozměry ( M Á C H A L 

2000, s. 93): 

• Prostorová - současné globální vztahy se liší od vztahů minulých změnou četností, 

hloubkou a šíří. Učíme se chápat změny v nejbiižším okolí k pochopení světa jako 

mnohovrstevnatého dynamického systému, kde dění lokální a globální se navzájem 

ovlivňují ( H O R K Á 1 9 9 6 , s. 3 9 ) . Je způsobeno vlivem dopravy, spojů v sociálním, 

politickém a hospodářském životě. Velký vliv sehrála kolonizace světa Evropany. 

Propojenost světa pociťujeme často negativně i v oblasti životního prostředí -

problém kyselých dešťů a radiace, ničení tropických deštných pralesů, rozšiřování 

pouští. 

• Časová - seznamujeme se s dynamickým pojetím minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti, změny jsou tak rychlé, že další přežití vyžaduje neustálé průběžné 

posuzování hodnot, potřeb, tužeb i vzorců chování. 

• Osobní - vnitřní - vychází z domněnky, že povaha a bytí jednotlivce a povaha a stav 

globální společnosti jsou vzájemně propojené. K tomu, aby se změnil vnější systém, 
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je třeba probudit dostatečný počet lidí a zmobilizovat jejich vnitřní schopnosti. 

Cestou k tomuto cíli je výchova směřující k respektování jedinečnosti osobnosti 

při současném respektování jiných kultur. 

• Problémová - souhrn globálních problémů má systémovou povahu, ovlivňuje životy 

lidí nebo zdraví planety nebezpečným nebo potenciálně nebezpečným způsobem. 

Ovlivňuje život společnosti i vnitřní a vnější svět jednotlivců. Patří sem např. 

znečištění životního prostředí, rasismus, hrozba jaderné války. 

Reakcí na prudce se měnící povahu světa byl na počátku osmdesátých let vznik 

globální výchovy jako pedagogického směru. Její snahou je podpořit a urychlit pozitivní 

proměny mezilidských vztahů i postojů k životnímu prostředí. Jde o výchovu 

pro nastávající éru globalizace. Výstižný je následující jednoduchý výrok: „Globální 

výchova hledá odpovědi na otázky jak žít v globalizovaném světě bez ubližování přírodě 

a bez šrámů na duši" ( M Á C H A L 2 0 0 0 , s. 9 3 ) . 

D. Selby globální výchovu představuje jako promyšlený ekopedagogický směr, 

který zdůrazňuje holistický, systémový pohled na svět, snaží se všestranně kultivovat 

osobnost žáka, a tím ovlivnit dosavadní nepříznivý vývoj naší planety. 

K základním cílům globálního učení patří: 

• porozumět procesu vzájemné závislosti všech živých obyvatel planety Země 

• rozvíjet smysl pro vlastní sebehodnocení a podporovat úctu k druhým 

• rozvíjet dovednost kritického myšlení 

• porozumět pojmu mír, snažit se předcházet konfliktům, případně naučit se umění je 

řešit 

• porozumět pojmu lidská práva a podporovat jejich dodržování 

• chápat, jak vznikají předsudky, rozvíjet způsoby, jak proti nim bojovat a jim 

předcházet 

K typickým charakteristikám globálního učení patří kladný vztah k sobě a 

druhým, aktivní zapojení žáka do procesu výuky, kooperativní přístup, učení prožitkem, 

rozvíjení samostatného a tvořivého myšlení. ( M Á C H A L 2 0 0 0 , s. 9 3 ) 
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V systému globální výchovy se rozvíjejí tyto oblasti (P IKE et SELBY 1994, s. 305): 

• znalosti - o sobě, systémy, rozvoj, životní prostředí (ničení ekosystémů, přírodní 

zdroje, ochrana přírody, znečištění,využívání půdy, technosféra), mír a konflikty, 

práva a odpovědnost, alternativní vize (např. udržitelný rozvoj). 

• dovednosti a schopnosti - práce s informacemi, růst osobnosti, mezilidské vztahy, 

zpětná vazba, tvořivost. 

• postoje - pozitivní sebepojetí, oceňování druhých, respekt k právu a právům, vztah 

k nejednoznačnosti, schopnost tvořit, altruismus. 

Globální výchova je výchovný přístup, který může být využit ve všech 

předmětech. KOLÁŘOVÁ ( 2 0 0 5 , s. 1 5 ) dokonce vyslovuje názor, že idea průřezových 

témat v rámcových vzdělávacích programech je vlastně skoro totéž co globální výchova 

v pojetí jejích propagátorů D. Selbyho a G. Pikea. V jejich účasti na konferenci TOUCH 

v roce 1989 vnáší zemi vidí počátek nových přístupů a myšlenek (nejen) v české a 

(nejen) v ekologické výchově. 

2.7. Zvláštnosti ekologické výchovy na 1. stupni základní školy 

Výchovné působení na 1. stupni základní školy má nezastupitelnou roli při 

utváření vztahu dítěte ke všem složkám prostředí, zejména k přírodě. Má u dětí vytvářet 

nový přístup k životu, k hodnotám, k přírodě, a tím překonávat omezené 

antropocentrické názory a hodnoty. 

Zvláštnosti ekologické výchovy na 1. stupni základní školy můžeme podle 

H O R K É (1996, s. 27) vymezit takto: 

• Žáci si třídí a systematizuj! dosavadní poznatky o jednotlivých složkách životního 

prostředí - učí se vnímat, pozorovat, popisovat, srovnávat, chápat význam slov 

označujících předměty a jevy k pozdějšímu hledání souvislostí a vztahů. 
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• Respektujeme věkové zvláštnosti - zvýšenou senzibilitu k přírodě, dětskou 

spontaneitu a fantazii, Subjektivismus, zvídavost, zájem, činorodost, potřebu aktivity, 

experimentace. 

• Využíváme místních příkladů, tj. uplatňujeme regionální (lokální) princip. 

Předpokládá se, že žák bude hájit, chránit a zlepšovat místo, kde se narodil a kde žije, 

které dobře zná a ke kterému má osobní vztah. 

• Vliv na rozvoj ekologického myšlení usnadňuje práce zpravidla jednoho učitele 

ve třídě, který může účinně využívat mezipředmětových vztahů a zamezit tak 

izolovanosti poznatků. Osobnost učitele se mnohdy stává nejvyšším důvodem všeho 

dětského jednání. Velmi proto záleží na jeho vlastní zainteresovanosti v této oblasti. 

Myslím si, že důležitý vliv na úspěch ekopedagogického působení na žáky 1. 

stupně má nejen výuka, ale i celková atmosféra konkrétní školy, která ovlivňuje jejich 

názory a jednání. Mladší děti ještě nejsou schopny vidět souvislosti mezi mnohými jevy, 

které je obklopují, ale vnímají je spíš citově. Mohou si osvojovat návyky, které později 

vyústí v zodpovědný postoj k životnímu prostředí. V životě školy by nemělo chybět 

připomenutí významných dnů z ekologického kalendáře nebo z života regionu. Také se 

dnes hovoří o škole z hlediska „metabolismu". Škola by měla být dětem dobrým 

příkladem v šetrném hospodaření s pomůckami, energiemi, odpady aj. Při plánování 

projektu, představeném v praktické části diplomové práce, jsem se snažila tyto aspekty 

uplatnit. 
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3. Ekologická výchova a kurikulární dokumenty 

3.1. Vzdělávací programy 

Po roce 1989 se v české pedagogice objevuje dosud nepoužívaný termín -

kurikulum. 

Kurikulum je „obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole a 

v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a hodnocení. Jeho zavedení a 

příslušná teorie má význam pro komplexní řešení cílů, obsahu, metod, způsobů 

organizace a hodnocení školního vzdělávání" (PRŮCHA et al. 2003, s. 110). 

V polovině devadesátých let se pro plánování kurikula začal vytvářet nový typ 

dokumentu - vzdělávací program. Je to text většího rozsahu, který má komplexní náplň. 

Vymezuje obvykle tyto složky kurikula: 

• Koncepce vzdělávání pro vzdělávací soustavu celé země nebo pro určitý druh školy 

• Cíle tohoto vzdělávání 

• Učební plán, tj. seznam vyučovacích předmětů 

• Učivo - témata v jednotlivých předmětech 

• Cílové standardy - formulované např. jako požadavky na to, co se mají žáci naučit 

v určitém ročníku nebo stupni školy 

• Implementační plán - seznam kroků, kterými bude program uváděn do praxe. 

V České republice dnes existuje několik vzdělávacích programů, tři z nich jsou 

oficiálně schváleny, školy podle nich mohou realizovat výuku. Všechny tři modely 

vycházejí ze závazného hlavního dokumentu, kterým je Standard základního vzdělávání 

(1995), který působí jako centrální dokument. 

Přestože jejich existence bude již brzy ve školách nahrazena vlastními školními 

vzdělávacími programy, dávaly po dlouhá léta české škole novou tvářnost. Především 

vycházely ze zcela odlišných teoretických a filozofických východisek, než tomu bylo 
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-u roKem 1989. vytyčily si nové vzdělávací cíle, pojetí vyučování, způsoby hodnocení 

aj. 

Stručná charakteristika těchto programů, kterou uvádím v následujících 

kapitolách, preferuje jejich podněty pro reformu českého školství a pro sledovanou 

oblast environmentálni výchovy. 

3.1.1. Vzdělávací program Základní škola 

Vstoupil v platnost v roce 1996 a byl vypracován kolektivem pracovníků 

Výzkumného ústavu pedagogického. Řídí se jím většina základních škol v ČR. Je 

považován za dosud nej komplexnější kurikulární dokument pro základní vzdělávání. 

Zajeden z progresivních prvků označuje Pedagogický slovník skutečnost, že osnovy 

všech předmětů nejsou členěny separátně, jak tomu dříve bývalo, ale jsou začleněny 

vcelku. (PRŮCHA et al. 2003, s. 297). Navíc na celky učiva navazuje oddíl nazvaný Co 

by měl žák umět, který obsahuje nárys poznávacích a činnostních kompetencí, které by 

měli žáci získávat. Učitelé jsou vyzýváni k pohledu na obě části jako na jeden vnitřně 

propojený celek. 

Z mnoha moderně pojatých východisek vzdělávacího programu bych vyzvedla 

chápání obsahu základního vzdělávání „jako prostředek rozvoje osobnosti žáka, jako 

nástroj jeho orientace v kulturních a civilizačních výtvorech i jako klíč k pochopení 

společenských a technických přeměn společnosti" (MŠMT 1996, s. 5). Obsah 

vzdělávání je inovován i v oblasti výchovy k ochraně životního prostředí. Rovněž je 

kladen důraz na činnostní pojetí vyučování. 

Jedním z hodnotových cílů vzdělávacího programuje, aby si žáci vytvořili pocit 

odpovědnosti za životní prostředí a projevovali úctu k výsledkům lidské práce minulosti 

a přítomnosti. Na 1. stupni základní školy je tento cíl konkretizován v požadavku 

„ vytvořit si na základě elementárních poznatků přirozeně názorný, ale přitom ucelený 

obraz přírodního a společenského prostředí" (MŠMT 1996, s. 7). V průběhu 

vyučovacího procesu by mělo vznikat co nejvíce příležitostí k tomu, aby žáci získávali 
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představu o nej důležitě] sich oblastech hodnot všeobecně považovaných za důležité pro 

život jednotlivce i společnosti, tedy i těch, které se vztahují k oblasti přírody a zdraví, 

uvědomovali si jejich význam a rozlišovali skutečné a zdánlivé hodnoty. Ekologická 

výchova nachází prostor především v předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda. 

Prvouka obrací pozornost žáků k životnímu prostředí domova a přírody 

nejbližšího okolí. Vytváří a posiluje u nich vnímavý vztah k jejich okolí a pomáhá jim 

formovat základní vztah k životu, vlastní osobě, jiným lidem a živočichům, k lidským 

činnostem, k předmětům, které lidé vytvořili. Přírodověda se zaměřuje na poznávání 

souvislostí mezi organismy navzájem, mezi organismy a prostředím a mezi člověkem a 

ostatní biosférou. Rozvíjí u žáků schopnosti poznávat, pozorovat a zkoumat přírodu 

a řešit přiměřeně náročné úkoly a problémy. Mezi specifické cíle vlastivědy patří 

poznávání různých druhů lidské práce v souvislosti s přírodními podmínkami a 

rozpoznávání, jak se činnosti lidí obrážejí v tvářnosti krajiny. Žáci mají získávat 

odpovědný vztah ke kulturnímu bohatství vlasti, k jejímu přírodnímu prostředí, 

kulturnímu dědictví a historickým památkám. Měli by si utvářet představu o stavu 

životního prostředí v naší zemi i v regionu a uvádět příklady poškozování ochrany a 

tvorby životního prostředí. (MŠMT 1996. s. 96-115, 122-127) 

3.1.2. Vzdělávací program Národní škola 

Byl vypracován Asociací pedagogů základních škol, v účinnost vstoupil 

v r. 1977. V úvodní části zaznívá tato charakteristika: „Projekt si klade za cíl být školou 

pro děti, školou zaměřenou na úspěch, školou, která zahájí vzdělávací dráhu dítěte a 

položí základy pro život svobodného člověka. Svobodného člověka může vychovat jen 

svobodný učitel. " (MŠMT 1997a, s. 7). 

Za pozitivní považuji, že projekt vychází z národní filozofie výchovy a 

pokrokových tradic českého školství dvacátého století, ale neodmítá využívání 

zkušeností školství jiných zemí. Uvědomuje si potřebu kultivace dětí v zájmu trvale 

udržitelného rozvoje, a proto jedním ze základních směrů vzdělávání je vytvářet a 

podporovat v dětech postoje, které k němu směřují. V oblasti poznávací je východiskem 
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globální pohled na svět. K němu je nutné překonat izolovanost jednotlivých předmětů. 

Dalšími významným principem je diferenciace učebního plánu uvnitř školy a 

diferenciace obsahu vzdělávání vzhledem k odlišným zájmům a schopnostem dětí. Mezi 

preferované metody a formy práce patří např. integrovaná tematická výuka, projekty, 

metody a formy, které učí žáky vnímat svět v globálních souvislostech, podporují 

komunikaci, umožňují prožitek, aktivizují žáky. 

Velkým přínosem projektu je Katalog forem a metod práce KAFOMET, 

aktualizovaný zásobník nápadů, metodických a didaktických námětů, poskytovaný 

širokou pedagogickou veřejností. Dovolila bych si označit jej za předchůdce dnes běžně 

dostupných internetových stránek těch tvůrců, kteří jsou ochotni poskytovat svoje 

nápady a zkušenosti ostatním. 

Prostor pro ekologickou výchovu poskytuje prvouka, komplexně pojatý předmět 

s mnoha vazbami k ostatním předmětům, na který navazují přírodověda a vlastivěda. 

Jejich cílem je rozvoj osobnosti žáka v oblasti vědomostí, dovedností a postojů 

týkajících se přírody a společnosti. V kmenovém učivu přírodovědy je zahrnuta ekologie 

(např. prospěšné a škodlivé zásahy člověka do přírody a krajiny, vzájemná závislost a 

ovlivňování člověka a krajiny, odpovědnost lidí, mezinárodní dohody). Je však 

zdůrazněno, že nejde o ekologii jako vědu. Výuka vlastivědy je ve vzdělávacím 

programu označena za završení úvodní etapy vrůstání dítěte do společnosti. Problémy 

ekologické výchovy jsou jistě součástí tohoto procesu. Na druhém stupni dává program 

možnost integrovaného předmětu Poznávání přírody či Ekologické praktikum. (MŠMT 

1997a, s. 64-71). 

3.1.3. Vzdělávací program Obecná škola 

V původním projektu se týkal pouze l. až 5. ročníku, od školního roku 1997/98 

pokrývá 1. až 9. ročník. Zásadní proměnu našeho školství považuje za jeden 

z prvořadých úkolů na cestě k demokraticky smýšlející společnosti. Za základ úspěšné 

transformace považuje důsledné uplatňování takových přístupů k dítěti, které skýtají 

možnosti pro rozvoj jeho osobnosti, a takové shrnutí obsahové stránky - učebních 
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osnov, aby se podávaná látka stala východiskem vzdělání. Představa nové školy vychází 

z analýzy současného stavu a rozboru zkušeností minulého vývoje, využila inspirací 

z vývoje zahraničního školství i tradic školství českého. Projekt deklaruje že, „materiály 

nejsou novým svazujícím předpisem. Naznačují směry vývoje a základní rámec práce na 

obecné škole. Obsahují osnovy, které nejsou předpisem, ale vodítkem a pomocníkem 

učitelů" (MŠMT 1997b, s. 16). Rovněž se předpokládá další hledání optimální podoby 

navrhovaných osnov. 

Projekt vytyčuje pro obecnou školu tyto úkoly: převedení dítěte od těkavé 

hravosti k práci, vytváření sociogenních vlastností dětí, pomoc dětem vybudovat 

primární ucelený obraz světa a vyznačit základní vztahy v něm. Možná nejdůležitějším 

úkolem školy je pomoci dětem najít ve víru informací podstatné jádro vědomostí a toto 

jádro stabilizovat. Ve prospěch ekologické výchovy hovoří i preferování rozvoje 

pozorovacích schopností dětí. Právě v podvázání přirozeného vývoje ke zralé senzorické 

vnímavosti předčasným navedením na vědecký či exaktní pohled na skutečnost je 

spatřován jeden z důvodů narůstající všeobecné necitlivosti společnosti k přírodě. 

Za důležitý rys nové obecné školy je požadováno její pevné zasazení do společnosti -

škola má patřit k obci, být její vizitkou. 

Problematika ekologické výuky je především situována do učiva prvouky, 

vlastivědy a přírodovědy. V souborném přehledu 24 okruhů materiálu k těmto 

předmětům jsou vymezeny např. tyto cíle: vést děti ke kultivaci jejich životního 

prostředí, naučit všímat si okolí, pěstovat v dětech vztah k místu, kde žijí, ukázat zásahy 

člověka, objasnit jeho zodpovědnost za přírodu, ukázat nutnost ochrany krajiny, života 

rostlin i nás samých; vést ke správnému chování v přírodě, rozvíjet ekologické myšlení 

a jednání se zvláštním zřetelem ke krajině a přírodě, navodit chápání zvláštností 

regionu; naučit si vážit práce své i druhých vytvářet a upevňovat principy ekologického 

myšlení a jednání (MŠMT 1997b, s. 125-152). 

V projektu se objevuje názor, že jednotlivé předměty nemohou vedle sebe ležet 

jako ostře ohraničené útvary, protože pojednávají o mnoha společných tématech z velmi 

rozdílných úhlů pohledu a vytvářejí často námětové celky spojující látku více předmětů. 
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Využitím těchto přesahů se dospívá k výstavbě rozsáhlejších konceptů (MŠMT 1997b, 

s. 20). Podle mého názoru jsou v současné době tyto koncepty konkrétně realizovány 

v RVP ZV ve formě průřezových témat. 

3.2. Rámcový vzdělávací program 

3.2.1. Charakteristika RVP ZV 

V současné době se do české vzdělávací soustavy zavádí nový systém 

kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Děje se tak v souladu 

s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu rozvoje 

vzdělávání v ČR a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Tyto dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních - státní a školní. Státní úroveň 

představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy. Školní úroveň 

představují školní vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání 

na jednotlivých školách. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je 

souladu se školským zákonem určen pro realizaci základního vzdělávání (VÚP 2005a, 

s. 9,11). 

3.2.2. Cíle základního vzdělávání 

O cílech základního vzdělávání bylo již pojednáno kapitole 1.3.2. v souvislosti 

s jejich proměnou v procesu transformace. Na tomto místě považuji za vhodné uvést 

přesnou citaci z kapitoly Cíle základního vzdělávání, uvedenou v RVP ZV (VÚP 2005a, 

s. 12-13). 

„ Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného 

zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se 

proto usiluje o naplňování těchto cílů: 
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• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení 

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých 

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 

osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti 

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými 

možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 

rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (VÚP 2005a, s. 12-13) 

3.2.3. Klíčové kompetence 

„Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. 

Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně 

sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, 

spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti" (VÚP 

2005a, s 14). 

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: 

• kompetence k učení, 

• kompetence k řešení problémů, 

• kompetence komunikativní, 

• kompetence sociální a personální, 

• kompetence občanské, 

• kompetence pracovní. 
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Dokument dále zdůrazňuje, že základní vzdělávání má všechny žáky vybavit 

souborem klíčových kompetencí, která je pro ně dosažitelná, a že jejich úroveň na konci 

základního vzdělávání není možno ještě považovat za ukončenou. Ze samotného 

charakteru klíčových kompetencí vyplývá, že se navzájem prolínají a mají 

nadpředmětovou podobu. (VÚP 2005a, s. 14). 

Podle T U P É H O (2007, s. 5) v RVP ZV představují klíčové kompetence 

„předpokládaný výsledek vzdělávání - to, co si mají žáci odnést ze vzdělávání, čím mají 

disponovat. (...) Takových způsobilostí využitelných v životních situacích i v jakémkoli 

zaměstnání, v životní či pracovní roli je vymezeno v šesti klíčových kompetencích 

na úrovni základního vzdělávání několik desítek. " 

Cesta k jejich utváření a rozvíjení vede přes dílčí výsledky (výstupy) 

jednotlivých předmětů, pomocí vhodné volby učiva a promyšlených postupů (metod). 

Tím jsou podporovány trendy směřující od pouhé sumy vědomostí k jejich funkčnímu 

využití a poznávání nástrojů aktivního učení pro život. 

3.2.4. Vzdělávací oblasti. Průřezová témata 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen 

do devíti vzdělávacích oblastí, každá je tvořena jedním vzdělávacím oborem nebo více 

obsahově blízkými vzdělávacími obory. RVP ZV vymezuje charakteristiku a cílové 

zaměření vzdělávací oblasti. Praktické propojení vzdělávacího obsahu s klíčovými 

kompetencemi je dáno tím, že si škola na základě cílového zaměření vzdělávací oblasti 

stanovuje ve ŠVP výchovné a vzdělávací strategie vyučovacích předmětů. Vzdělávací 

obsah vzdělávacích oborů je tvořen očekávanými výstupy a učivem. V rámci 1. stupně 

je vzdělávací obsah dále členěn na 1. období (1. až 3. ročník) s orientačními 

nezávaznými výstupy a 2. období (4. až 5. ročník) s výstupy závaznými. Učivo 

strukturované do jednotlivých tématických okruhů je školám doporučené 

k rozpracování, na úrovni ŠVP se stává závazné (VÚP 2005a, s. 18). 
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Environmentálni výchova je jedním z průřezových témat, která v RVP ZV 

„ reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a 

nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem 

základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich 

vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a 

hodnot" (VÚP 2005a, s. 90). 

Průřezová témata obsahují charakteristiku průřezového tématu, jeho přínos 

k rozvoji osobnosti žáka a tematické okruhy s nabídkou témat, jejichž výběr a způsob 

zpracování je v kompetenci školy. Tematické okruhy propojují vzdělávací obsahy oborů 

a poskytují žákům integrovaný pohled na danou problematiku. Škola je povinna zařadit 

do vzdělávání všechna průřezová témata na prvním i na druhém stupni. 

V úvodu publikace Svět průřezových témat pro 1. stupeň ZŠ (2006) zdůvodňuje 

editorský tým autorů samostatné uvedení průřezových témat v RVP ZV natolik 

specifickou podobou jejich vzdělávacích cílů a očekávaných přínosů k rozvoji osobnosti 

žáka, že je nelze zařadit jako součást jednotlivých vzdělávacích oborů. Dále konstatují, 

že průřezová témata vysoce přesahují původní cíle vzdělávání na 1. stupni: „Znalosti, 

které dříve dítě získávalo až ve školním věku, dnes dostává téměř od kolébky. Pro tříleté 

dítě je běžné sledovat informace z televize, z internetu (...) Abychom se však nestali 

pouhými konzumenty techniky, je nutné změnit školu od základu, přizpůsobit ji dnešním 

dětem a budoucím obyvatelům naší planety. Máme možnost další vývoj do určité míry 

ovlivnit. " ( S T R C U L O V Á et H Á L E K 2006) 

3.3. Průřezové téma Environmentálni výchova 

V následující kapitole je zpracováno pojetí průřezového tématu Environmentálni 

výchova (EV) v RVP ZV. Vedle jeho charakteristiky a realizace ve vzdělávacích 

oblastech se zabývám i jeho souvislostí s dalšími průřezovými tématy a uvádím formy 

jeho začlenění do SVP. Pro úplnost cituji v Příloze A Přínos průřezového tématu 

k rozvoji osobnosti žáka (VÚP 2005a, s. 99-100) a v Příloze B Tématické okruhy 
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průřezového tématu - Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí (VÚP 2005a, s . 100-101). 

3.3.1. Charakteristika průřezového tématu Environmentálni výchova (EV) 

V kapitole 2 jsem se zabývala podrobně problematikou 

ekologické/environmentálni výchovy. Uvedla jsem i názory a pohledy osobností, které 

svou mnohdy celoživotní prací a zkušenostmi na poli teorie i praxe ekopedagogiky 

ovlivnily jeho pojetí v RVP ZV. V tom je uvedena tato charakteristika průřezového 

tématu: „Environmentálni výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti 

vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu 

k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání 

společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se 

vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek 

ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek 

časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, 

regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení 

environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření 

prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a 

hodnotovou orientaci žáků (VÚP 2005a, s. 99). 

3.3.2. Realizace průřezového tématu EV ve vzdělávacích oblastech 

Projekt, který tvoří stěžejní část praktické části mojí diplomové práce, potvrzuje 

konstatování uvedené v RVP ZV, že na realizaci průřezového tématu se může podílet 

většina vzdělávacích oblastí a umožňovat tak utváření integrovaného pohledu. 

Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických okruzích (Místo, 

kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví) 

průřezové téma využívá zkušeností žáků z jejich přímých kontaktů s okolním 

prostředím a poskytuje jim ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí, 
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který je motivuje k odpovědnému přístupu. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se 

téma zabývá vlivem prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. Ve vzdělávací 

oblasti Informační a komunikační technologie umožňuje průřezové téma aktivně 

využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování informací o životním prostředí, 

seznamovat se s ekologickými problémy a poznávat jejich propojenost. Žáci mohou 

využívat i vzdělávacích programů a didaktických her, dostupných na internetových 

stránkách organizací, angažujících se ve prospěch životního prostředí. Vzdělávací oblast 

Umění a kultura poskytuje mnoho příležitostí využít přírodní i sociální prostředí jako 

zdroj inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot. Prostřednictvím 

vzdělávací oblasti Člověk a svět práce se žáci seznamují s konkrétními pracovními 

aktivitami ve prospěch životního prostředí a rovněž se vztahem různých profesí k němu. 

Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace vybavují žáka 

znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, 

rozumět jim, vhodně se vyjadřovat při sdělování výsledků svých pozorování i názorů. 

Cizí jazyk navíc vytváří předpoklady pro budoucí komunikaci žáků v rámci integrované 

Evropy a světa. Problémy z oblasti ekologie mohou poskytnout náměty i pro vzdělávací 

oblast Matematika a její aplikace, která poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné 

v praktickém životě. Např. v tematickém okruhu Nestandardní aplikační úlohy a 

problémy je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci se učí řešit problémové situace a úlohy 

zběžného života, lze pracovat s jednoduchými tabulkami a diagramy. (VÚP 2005a, 

s. 99). 

3.3.3. Souvislost EV s dalšími průřezovými tématy 

Průřezová témata zařazená v RVP ZV mají přispět ke komplexnosti vzdělávání. 

Jejich tématické okruhy procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a při jejich analýze 

pozorujeme styčné body i mezi nimi navzájem. Rovněž tuto skutečnost jsem měla 

možnost ověřit si při realizaci projektu. Za pozitivní pro Environmentálni výchovu 

považuji přínos, který mají pro žáky ostatní průřezová témata (VÚP 2005a, s. 90-103): 
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Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova vede k porozumění sobě 

samému a druhým, napomáhá k zvládání vlastního jednání (sebeovládání), rozvíjí 

základní dovednosti dobré komunikace a přístupu k řešení problémů, uvědomování si 

hodnoty spolupráce a rozvíjení kreativity. 

Průřezové téma Výchova demokratického občana vybavuje žáky základní 

úrovní občanské gramotnosti, učí je přijímat odpovědnost za své postoje a činy, vede 

k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému myšlení a zároveň 

k zainteresovanému postoji v životě. Umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, 

procesy, události a problémy z různých úhlů pohledu (lokální až globální dimenze). 

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

akcentuje ve vzdělávání evropskou dimenzi, která podporuje globální myšlení a 

mezinárodní porozumění. Přispívá k pochopení struktury a funkcí mezinárodních a 

nevládních organizací (včetně ekologicky zaměřených) a k pochopení evropského 

integračního procesu, pomáhá překonávat stereotypy a osvojovat si smysl pro 

zodpovědnost. 

Průřezové téma Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se 

s rozmanitostí různých kultur a lépe si uvědomovat vlastní kulturní identitu, tradice a 

hodnoty. 

Průřezové téma Mediální výchova učí žáky schopnosti zpracovat, vyhodnotit a 

využít podněty přicházející z médií, které mohou mít i nepřiznané, potencionálně 

inanipulativní záměry. Dále pomáhá při tvorbě mediálního sdělení (např. pro školní 

časopis) a práci v realizačním týmu. Je rovněž zaměřena na vytváření kritického odstupu 

od reklam, které mohou propagací konzumního způsobu života škodit životnímu 

prostředí. 

3.3.4. Možnosti realizace průřezového tématu EV 

Pro všechna průřezová témata platí společná zásada, že je sice nutné učit žáky 

určitým vědomostem a dovednostem, nej významnější by však měl být rozvoj jejich 
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postoju a životních hodnot. Od tohoto pojetí se odvozují i žádoucí metody. RVP ZV 

doporučuje tři základní formy realizace průřezových témat, které se mohou podle 

potřeby kombinovat: začlenění do vyučovacího předmětu, samostatný předmět, projekt. 

Pro průřezové téma Environmentálni výchova tyto zásady a výše uvedené formy 

konkretizuje JANOUŠKOVÁ (2005). Jako ilustrační příklad uvádí, že nestačí, aby žák 

teoreticky popisoval nutnost třídění odpadů a barvu k tomu určených kontejnerů, ale aby 

aktivně odpad třídil. 

Doporučuje využívat metody, formy a postupy práce, které jsou založené 

na prožitcích a zkušenostech žáků. Jedná se zejména o kooperativní učení (skupinové 

řešení problémů, diskuze, simulace, hraní rolí, projekty), ale také o formy a metody 

na rozhraní kooperativního a individuálního učení (experimenty a laboratorní práce) 

nebo individuálního učení (seminární práce, referáty, exkurze). 

1. Integrace jednotlivých tematických okruhů do vyučovacích předmětů. 

Typická je integrace do přírodovědných předmětů, kde očekávané výstupy propojení 

s EV naznačují. Mnohé tematické okruhy se dají vhodně propojit i se základy 

společenských věd. Může zde jít například o hraní rolí, kdy skupiny žáků představují 

zájmové skupiny, které jednají o problematických oblastech města. Existuje řada 

možností propojení s dalšími předměty. 

2. Vytvoření samostatného vyučovacího předmětu. Tato možnost je vhodná 

tam, kde je cílem školy zaměřit se na EV a ve škole je pedagog, který se EV dlouhodobě 

věnuje a je schopen uchopit průřezové téma v celé šíři. 

3. Uplatnění průřezového tématu formou projektu v libovolném rozsahu 

podle možností a pedagogického záměru školy (projekt celoškolní nebo třídní, 

krátkodobý nebo dlouhodobý). Projekt může zahrnovat jeden nebo více tématických 

okruhů. Pro projektové vyučování lze využít nabídek již zpracovaných projektů různých 

organizací. Existuje možnost zapojit se i do právě probíhajících projektů celostátních i 

mezinárodních, které rovněž nutí žáka zdokonalovat se v cizím jazyce. 
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4. Další přístupy řešení tématu EV 

4.1. Další klíčové dokumenty 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, zejména jeho pojetí 

průřezového tématu Environmentálni výchova, je považován za klíčový dokument 

k ekologické výchově a k výchově pro udržitelný rozvoj. Pro školní praxi má nej větší 

význam, proto jsem se mu v předcházející kapitole podrobně věnovala. Dále uvádím 

charakteristiku dalších významných dokumentů. 

4.1.1. Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a 
osvětě ve školách a školských zařízeních 

V roce 2001 vydalo tento dokument Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. Informovalo v něm ředitele základních a středních škol, ředitele 

školských zařízení o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) a 

doporučovalo postupy při jejich realizaci. 

V dokumentu se uvádí, že základním nástrojem EVVO by měl být program 

EVVO, který by měla vypracovat každá škola a školské zařízení podle svých místních a 

regionálních podmínek na každý školní rok jako realizační program dlouhodobého 

programu. Doporučuje se, aby tento program byl součástí koncepce rozvoje školy a jeho 

přijetí a plnění aby bylo součástí výroční zprávy školy. Rovněž jsou v dokumentu 

uvedeny priority, které by měl program řešit. Patří k nim například možnosti a způsoby 

komplexně pojatého EVVO v jednotlivých předmětech, spolupráce s rodinou, obcí a 

dalšími subjekty, celoškolské aktivity zaměřené k EVVO, spolupráce s dalšími školami, 

využívání středisek a center ekologické výchovy aj. 

Dokument klade důraz na další vzdělávání pedagogů pro EVVO. Především 

požaduje ustanovení funkce koordinátora EVVO, pro jehož činnost doporučuje 

konkrétní postup. (MŽP 2001) 
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4.1.2. Statní program environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty 
v České republice 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České 

republice, schválený vládou ČR v roce 2000, zpracovala meziresortní pracovní skupina 

jako nadresortní dokument, dotýkající se všech obyvatel. Při své práci vycházela 

z přesvědčení, že jeho zavedení do života bude mít vliv na zvýšenou odpovědnost 

samosprávy, státní správy, podnikatelské sféry i veřejnosti k opatřením, zajišťujícím 

environmentálni vzdělávání, výchovu a osvětu, včetně využívání služeb a odborných 

znalostí vědeckých institucí a jejich odborníků. 

Dokument je zaměřen na hlavní cílové skupiny, tj. na pracovníky veřejné správy, 

děti a mládež, podnikatelský sektor a na veřejnost a napomáhá jejich vzájemnému 

působení. Při propojení činností jednotlivých resortů vzniká platforma otevřené 

svobodné spolupráce s perspektivou dosáhnout harmonického stavu v co nejbližším 

časovém horizontu, kdy lidé aktivně uplatňují principy (trvale) udržitelného rozvoje 

pro zdravý vývoj lidské populace. 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České 

republice vychází z platných právních norem, vládních usnesení, novelizované Státní 

politiky životního prostředí, mezinárodních závazků, kterými je Česká republika vázána 

a z předpisů Evropské unie. Klade si za cíl přispět např. k posunu života společnosti 

směrem k modelu (trvale) udržitelného rozvoje, rozvoji a plnění lidských práv, zvýšení 

environmentálního uvědomění veřejnosti, vzdělanostnímu rozvoji populace působením 

EVVO aj. 

Dokument konstatuje, že přestože v resortu školství v současné době jsou 

požadavky na environmentálni vzdělávání zahrnuty do většiny základních 

pedagogických dokumentů a ovlivnily i tvorbu učebnic některých předmětů, nověji 

užívaný pojem „udržitelný rozvoj" do nich pronikl jen částečně. Problémem je 

propojení rozptýlených poznatků a utváření integrovaného pohledu na problematiku. 

Klíčovým a limitujícím problémem environmentálního vzdělávání a výchovy je 
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nedostačující připravenost většiny pedagogických pracovníků. Tento stav se významně 

odlišuje od stavu v některých jiných evropských zemích. 

V sedmé kapitole, nazvané Děti, mládež, pedagogičtí a odborní pracovníci je 

vymezen základní cíl environmentálního vzdělávání a výchovy další generace: naučit ji 

žít podle principů (trvale) udržitelného rozvoje. Znamená to vytvořit dětem a mládeži 

základní podmínky pro získávání dovedností a znalostí o zákonitostech biosféry, 

0 vztazích člověka a prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace 

1 o možnostech a způsobech jejich řešení, zdůrazňovat souvislosti mezi poznatky a 

domýšlet možné důsledky jednání a chování a programově utvářet postoje k osobní 

odpovědnosti za stav životního prostředí, pěstovat dovednosti a návyky žádoucího 

jednání a chování v přírodním prostředí, působit na utváření názorů, postojů, hierarchii 

životních hodnot, životní styl, na pochopení kvality života, rozvíjet úctu a cit k živé i 

neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi, motivovat k aktivnímu zapojení do péče 

o životní prostředí. 

V profesní přípravě je preferována příprava specialistů zaměřených na péči 

o životní prostředí, na environmentálni vzdělávání, výchovu a osvětu a jejich vedení 

k hledání cest a prosazování (trvale) udržitelného rozvoje. 

Environmentálni vzdělávání a výchova musí být nedílnou součástí všeobecného 

vzdělávání i odborné přípravy v celém školském systému. Zároveň musí být zabezpečen 

rozvoj i v celé mimoškolní oblasti. Představuje dlouhodobý proces, který je součástí 

celoživotního vzdělávání. Rozhodující význam mají ti, kteří ji realizují, tj. učitelé a 

ostatní pedagogičtí pracovníci, vychovatelé, pečovatelé, sociální pracovníci, lékaři, 

zdravotníci a další. 

Záci základních škol patří spolu se studenty středních a vyšších odborných škol 

do jedné cílové skupiny. Environmentálni výchovou, vzděláváním a osvětou dětí a 

mládeže lze účinně ovlivňovat také převážnou část dospělé populace, zejména pokud se 

týká základních občanských postojů k prostředí a úcty k životu. (MŽP 2002) 

5 2 



4.1.3. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

V dokumentu Evropské hospodářské komise OSN (UNECE), který přijalo 

Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí ve Vilniusu 

v březnu 2005 se konstatuje, že názor na environmentálni otázky ve vzdělávacím 

systému se postupně mění: dříve byly chápány jako problém vědomostní, poté jako 

konflikt mezi člověkem a přírodou a dnes také jako konflikt mezi různými lidskými 

zájmy. To má dopad i na používané přístupy. V počátcích environmentálního 

vzdělávání byl nejobvykleji používanou metodou přenos vědeckých faktů, dále byl 

rozvíjen a kombinován s aktivní účastí studentů a přístupy řešení problémů. Dnes 

perspektiva vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR), orientovaná na konflikty a 

založená na celé společnosti, přináší zaměření na demokratický proces. Významným 

přístupem je tedy diskuse, vyjadřování názorů, kritické hodnocení alternativ, schopnost 

formulovat argumenty na základě znalostí a s nimi spojených etických otázek. 

Záměrem strategie je podpořit členské státy Evropské hospodářské komise OSN, 

aby rozvíjely a zapracovávaly VUR do svých formálních vzdělávacích systémů ve všech 

relevantních předmětech a do formálního i informálního vzdělávání. Je zřejmé, že 

implementace této strategie v našich domácích podmínkách v dlouhodobé perspektivě 

ovlivní rozvoj a směr environmentálni výchovy v našem školství. (MŽP 2005) 

4.2. Ekologická výchova a zahraniční zkušenosti 

„Mysli globálně, jednej lokálně." Toto heslo organizace Greenpeace v praxi 

uskutečňují ekologické iniciativy a organizace na celém světě, které mají na paměti 

nejen prospěch určité zájmové skupiny, obce či státu, ale především zachování 

planetární ekologické rovnováhy. Díky tomuto postoji existuje bohatá mezinárodní 

spolupráce, jejíchž zkušeností můžeme využívat i v naší zemi. 

V roce 1992 se v brazilském Rio de Janeiru uskutečnila konference OSN 

o životním prostředí a rozvoji (UNCED) súčastí představitelů sto sedmdesáti zemí 

světa. Byla to historicky první celosvětová konference k problémům životního prostředí 
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na nejvyšší úrovni, jejímž cílem bylo najít takovou cestu udržitelného rozvoje lidské 

společnosti, aby nebyly porušeny regenerační mechanismy přírody. Na jednání 

konference vznikl dokument A G E N D A 2 1 , shrnující různé společenské problémy, 

jejichž neřešení v dvacátém století by mělo negativní dopad na životní prostředí planety. 

Podle závěrů Agendy 21 nelze oddělit životní prostředí od ostatního lidského konání a 

jeho ochrana je předpokladem a nedílnou součástí veškeré lidské činnosti. Smysl 

spočívá v jejím dalším rozpracování do podmínek jednotlivých států a regionů a jejím 

naplňování, resp. uvádění v život (tzv. implementace) v místních (lokálních) Agendách 

21. Školy, občanská sdružení i jednotliví občané tak mohou přispět k uvedení akčního 

programu v život pro konkrétní akce. Oblast environmentálního vzdělávání je 

v obsáhlém dokumentu zahrnuta ve 36. kapitole - Podpora vzdělávání, veřejného 

povědomí a odborného školení. ( M Á C H A L 2 0 0 0 , s. 2 2 , 1 5 3 ) 

S V Ě T O V Ý S V A Z O C H R Á N C Ů P Ř Í R O D Y I U C N ( w w w . i u c n . o m ) se zabývá 

výchovou k péči o životní prostředí v mezinárodním kontextu. V oblasti celosvětové 

environmentálni výchovy shledává podle Čeřovského ( M Á C H A L 2 0 0 0 , s. 2 2 ) tři nové 

trendy: zvýšenou pozornost poznatkům, přístupům a návodům humanitních, nikoli jen 

přírodních věd; uplatňování klíčových pojmů (trvale udržitelný rozvoj, biodiverzita); 

rostoucí význam komunikace a využití moderních medií v tomto procesu. 

C H E S H I R E L A N D S C A P E T R U S T ( w w w . c h e s h i r c - h i o d i v e r s i t v . o r o . u k ) je 

malá britská nevládní organizace, která se zabývá dynamickou prací s lidmi a místní 

Agendou 21. Její lidé pomáhají místním obyvatelům pochopit, čím je jejich místo 

zvláštní, pochopit jeho význam a souvislosti, vlastní identitu. Místní lidé jsou 

podporováni, aby vytvořili mapu svého místa, jak ho cítí. Důležitější než produkt je 

proces - setkání lidí, generací (Kolářová in M Á C H A L 2 0 0 0 , s. 3 6 ) . Na internetových 

stránkách organizace je uváděna mezinárodní spolupráce s Českou republikou 

( C H E S H I R E L A N D S C A P E T R U S T 2 0 0 6 ) . 
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Project WILD (www.volnv.cz/evans01/wild.litml) lze použít k ozvláštnení 

učiva napříč vyučovacími předměty, objevil se v České republice počátkem 90. let a byl 

kolektivem autorů upraven pro naše podmínky. Je vhodný jak pro školní, tak i 

mimoškolní výchovu a mohou ho využít i učitelé a skupiny, které s ekologickou 

výchovou teprve začínají a nešpecializují se na ni. Je založen na poznávání dějů a 

souvislostí ve volné přírodě. Snaží se pomoci žákům, aby na základě poznání souvislosti 

byli schopni přijímat odpovědnost za vlastní rozhodnutí. (KEONFAROVÁ 2006) 

Mezinárodní projekt GLOBE (www.globe.gov/fsl/pdf/NovinvGlobe 0405.pdf), 

vyhlášený v roce 1994, je zaměřený na sledování životního prostředí na místní i globální 

úrovni. Účastní se ho 104 zemí světa. Studenti provádějí až dvacet různých praktických 

měření v oblasti meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie, pedologie. V České 

republice je do programu zapojeno devadesát čtyři škol a zájmových organizací. 

( T E R E Z A 2 0 0 5 ) 

4.3. Spolupráce s mimoškolními organizacemi 

Ekopedagogické aktivity by měly uvádět do souladu nabídku a poptávku 

v ekologické výchově a vzdělávání. Nabídku představují výukové programy, kurzy, 

kroužky, semináře apod., poptávkou rozumíme skutečné požadavky „zákazníků" 

(tj. žáků, studentů, učitelů, návštěvníků), zejména jejich ochotu a vůli posunout svá 

přesvědčení a postoje ve prospěch trvale udržitelného žití. 

Středisky ekologické výchovy (SEV), popř. centry ekologické výchovy (CEV) 

v širokém slova smyslu rozumíme výchovně vzdělávací subjekty provozované jako 

obecní či státní školská zařízení nebo pracoviště nestátní (zřizovaná soukromými 

osobami nebo nevládními neziskovými organizacemi). Jejich snahou je podílet se 

na ekologické výchově, vzdělání a osvětě. Nabízejí ekologické výukové programy, 

poskytují ověřené náměty, metodické návody, vytvářejí učební pomůcky a zabývají 

vzděláváním pedagogů. 
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Ekologický výukový program (EVP) je interaktivní výchovne vzdělávací lekce 

s cílem obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický a environmentálni rozměr. 

Probíhá zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, ve středisku ekologické výchovy, zahradě 

apod. 

Pro ekologické výukové programy je příznačné využívání souvislostního, 

problémového a projektového vyučování, etické, estetické, pracovní a dramatické 

výchovy. Důraz je kladen na odbornou úroveň a aktuálnost poskytovaných informací, 

rozvíjení tvořivosti, komunikace a týmové práce, na řešení problémů konkrétními 

skutky, na bezprostřední kontakt s přírodninami, přírodními materiály, na aktivní pobyt 

v terénu apod. 

V dubnu 1996 vznikla celostátní síť organizací specializovaných na ekologickou 
v 

výchovu, vzdělávání a osvětu PAVUČINA - Sdružení středisek ekologické výchovy 

(www.pavucina-sev.cz). Podporuje vzájemnou výměnu zkušeností svých členů, 

zprostředkovává příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, prosazuje zájmy členů 

ve vztahu k ústředním orgánům státní správy aj. V úzké spolupráci s členskými 

středisky a s partnery ze státní, podnikatelské i neziskové sféry realizuje projekty 

celostátního významu. Některé z nich jsou zaměřené na podporu a rozvoj 

environmentálního (ekologického) vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) na školách. 

(PAVUČINA 2006) 

Důležité jsou specializační kurzy školních koordinátorů EVVO nebo zapojení 

do projektu M.R.K.E.V., který poskytuje pravidelný informační servis s cílem pomoci 

školám v začlenění průřezového tématu Environmentálni výchova do kurikula, včetně 

distribuce časopisu pro ekogramotnost Bedrník. (DAŇKOVÁ 2005) 

V kraji Vysočina se nachází jedno ze středisek ekologické výchovy Chaloupky 

(www.chaloupkv.cz) v Kněžicích, středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě. Jeho 

výukový program je zaměřen na zprostředkování porozumění přírodě, posílení 

ohleduplnosti a odpovědnosti člověka k přírodě, životnímu prostředí a vůči sobě i 

druhým. Okolí střediska, jehož zahrada je místem pro dětskou farmu, poskytuje 

množství vhodných biotopů pro vzdělávací programy. (CHALOUPKY 2006) 
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Jednorázová návštěva ekologického výukového programu na žáky působí spíše 

inspirativně, zatímco výukové programy pobytové, např. týdenní kurzy ve středisku 

ekologické výchovy mohou mít větší formativní vliv i informativní účin na jednotlivce i 

kolektiv. 

TEREZA (www.terezanet.cz), sdružení pro ekologickou výchovu patří mezi 

nevládní neziskové organizace s celostátní působností. Jejím posláním je ukazovat cesty 

a nabízet možnosti, jak rozvíjet ekologické vnímání světa kolem nás. Prostřednictvím 

celé řady projektů a programů probouzí v dětech i dospělých pocit spoluzodpovědnosti 

za současný i budoucí stav planety Země. Tereza se snaží upozornit na vědomí 

možnosti, ale i práva ovlivňovat stav životního prostředí. Učí veřejnost chápat fakt, že 

mezi základní lidská práva patří právo na zdravé životní prostředí. Organizuje deset 

celostátních školních ekologických projektů, nabízí výukové programy a kroužky pro 

pražské školáky, pravidelně pořádá řadu akcí a vytváří rozličné výukové materiály. 

Sdružení má osvědčení M Š M T o způsobilosti vzdělávacího zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. (TEREZA 2006) 

Sdružení Tereza vydalo společně s EKO-KOM a.s. zajímavou pomůcku Obaly 

bez obalu, projektový balíček obsahující hry, zaměřené na problematiku obalů -

budoucích odpadů. (TEREZA 2 0 0 6 ) 

EKO-KOM a.s. (www.ekokom.cz), autorizovaná obalová společnost nabízí 

školám několik programů. Seminář Odpady a obaly je určen učitelům základních škol, 

probíhá formou odborné přednášky s diskusí. Učitelé obdrží materiály, které mohou dále 

využívat při výuce (pracovní listy pro žáky, stolní hry o odpadech, náměty na soutěže a 

hry, vzorky recyklovaných materiálů). (EKO-KOM 2006) 

Pro žáky základních škol je určena pojízdná výstava o třídění a recyklaci obalů, 

nazvaná Tonda Obal na cestách (www.tonda-obal.cz), při které si děti vyzkouší samy 

třídění formou hry a prohlédnou si přehledné znázornění koloběhu odpadů a vzorky 

materiálů vyrobených recyklací. 
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Webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány, mají za cíl informovat 

o třídění a recyklaci odpadů především děti ze základních škol ve věku 8 - 1 3 let. Děti 

se dozvědí o historii výroby obalů a nakládání s odpady a naleznou užitečné rady. Své 

dotazy a postřehy mohou sdělovat Tondovi pomocí e-mailu. Svoje vědomosti si mohou 

ověřit při zábavných hrách. (EKO-KOM 2005) 

ZELENÝ KRUH (www.hraozemi.cz) vydává tiskem i poskytuje na internetu 

didaktické materiály pro environmentálni výchovu. 

A R N I K A (www.arnika.oru) - jejím posláním je zlepšení stavu životního 

prostředí a ochrana přírody. Její národní i lokální kampaně a projekty se ve vyvážené 

míře opírají o tři pilíře - zapojení veřejnosti, odborné argumenty a o spolupráci 

se sdělovacími prostředky. ( A R N I K A 2006) 

EKODOMOV (www.ekodomov.cz) je občanského sdružení, jehož cílem je 

umožnit výměnu informací všem, kteří se snaží o šetrný přístup k přírodě a hledají 

životní styl, jak toho dosáhnout. Nabízí základním školám výukový program „Kde je 

kompost, tam to žije", jehož cílem je pomocí originálních pomůcek seznámit žáky 

s kompostování a motivovat je k aktivnímu přístupu k využívání bioodpadů a 

k zamyšlení se nad využíváním bioodpadů v jejich okolí. (EKODOMOV 2006) 

H N U T I D U H A (www.hnutiduha.cz) navrhuje konkrétní opatření, jež sníží 

znečištění vzduchu a vody, pomohou omezit množství odpadu, chránit krajinu a zbavit 

potraviny toxických látek. Vzdělávání a informování patří k jeho prioritám. (HNUTÍ 

DUHA 2 0 0 6 ) 

Mnohé organizace vydávají hodnotné propagační materiály, které vysvětlují 

negativní dopady různých činností v domácnostech a obcích, včetně mnohdy 

alarmujících čísel, a představují šetrnější způsoby řešení. Lze s nimi různými způsoby 

pracovat i ve školách, například při řešení problémových úloh. 
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5. Strategie a metody 

5.1. Vyučování a učení, výuková metoda, organizační formy výuky 

Vyučování (jako činnost učitele) a učení (jako činnost žáka) jsou podle autorů 

M A Ň Á K A a Š V E C E ( 2 0 0 3 , s. 1 5 ) dva procesy, které tvoří jádro pedagogické komunikace 

ve škole. Jsou vzájemné propojené a obvykle se uskutečňují v sociálním prostředí třídy. 

„ Učitel svou vyučovací činností (vyučováním) podněcuje, v souladu s výukovými cíli, 

odpovídající učební aktivity žáků....Učením si žáci pod vedením učitele osvojují 

vědomosti, dovednosti, návyky, ale např. i postoje a rozvíjejí své schopnosti. " ( M A Ň Á K 

et Š V E C 2 0 0 3 , s. 15). Nezanedbatelná je v tomto procesu, kdy dochází k důležité 

poznávací aktivitě žáků, i role emocí. 

Moderní pedagogika dnes preferuje model výuky, v kterém je podporována 

aktivita, samostatnost a tvořivost žáků a který žáky motivuje k autoregulaci jejich učení. 

Vyučovací činnost učitele směřuje k podněcování myšlení a tvořivé aktivity žáků i 

vyžadování větší odpovědnosti za výsledky učení. 

Výuková metoda je vymezena jako „uspořádaný systém vyučovací činnosti 

učitele a učebních aktivit žáků směřujících k dosažení daných výchovně-vzdělávacích 

cílů" ( M A Ň Á K et Š V E C 2 0 0 3 , s. 2 3 ) . Pedagogický slovník uvádí formulaci, že výuková 

(vyučovací) metoda je „postup, cesta, způsob vyučování (řec. methodos). 

Charakterizuje činnost učitele vedoucí žáka dosažení stanovených vzdělávacích cílů. " 

( P R Ů C H A e t a l . 2 0 0 3 , s . 2 8 7 ) . 

Organizační formy výuky (vyučování) jsou v tradiční didaktice chápány jako 

vnější stránka vyučovacích metod. Progresivní je komplexní systémové pojetí řízení a 

uspořádání výuky v určité vzdělávací situaci. Podle prostředí se rozlišuje: výuka 

ve třídě, ve specializovaných prostorech školy, v přirozeném prostředí. Podle uspořádání 

žáků se rozlišuje: frontální vyučování, skupinové vyučování. Vzhledem k rozdělení rolí 
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žáků se rozlišuje: kooperativní učení a formy individualizovaného vyučování. Základní 

formou výuky v časové dimenzi je vyučovací hodina. (PRŮCHA et al. 2003, s. 148). 

Proměnu metod a strategií vyučování a učení označuje TOMKOVÁ (in SPILKOVÁ 

2005, s. 120-121) za jednu z nej výraznějších oblastí vnitřní reformy primární školy 

v uplynulých letech. Při jejich volbě vycházejí učitelé primárních škol z poznání 

specifik dítěte mladšího školního věku, jejich potřeb a možností. Důraz je kladen 

na aktivizující, činnostní metody, které vytvářejí dostatek prostoru pro myšlenkové a 

praktické činnosti žáků, získávání vlastních zkušeností, pro prožitkové učení, pro 

aktivní konstruování poznání ve spolupráci se žáky a učitelem. 

5.2. Charakteristika metod použitých v projektu 

Následuje stručná charakteristika metod použitých v projektu v praktické části 

diplomové práce. Při jejich klasifikaci jsem použila kombinovaný pohled na výukové 

metody, který uvádí M A Ň Á K a ŠVEC (2003, s. 48-49) v publikaci Výukové metody. 

Podle kritéria stupňující se složitosti edukačních vazeb jsou rozlišeny tři skupiny: 

1. Klasické výukové metody (slovní, názorně demonstrační, dovednostně-praktické) 

2. Aktivizující metody 

3. Komplexní výukové metody 

/ . Klasické výukové metody 

Metody slovní 

Vyprávění - umožňuje vypravěči projevit své pocity, pocity a stanoviska dokreslující 

sdělované informace. Naslouchání přináší posluchačům estetický zážitek a pocit 

spoluúčasti na sdělovaných událostech ( M A Ň Á K et ŠVEC 2 0 0 3 , s. 5 4 - 5 5 ) . 
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Vysvětlování - je charakterizováno logickým a systematickým postupem při 

zprostředkování učiva žákům ( M A Ň Á K et ŠVEC 2003, s. 57). 

Práce s textem - je založena na zpracovávání písemných informací, jejichž využití 

směřuje k osvojení nových poznatků, k jejich rozšíření, prohloubení a zdokonalování 

žáků využívat textových informací při řešení problémů ( M A Ň Á K et ŠVEC 2003, 

s. 64-65). 

Rozhovor - představuje verbální komunikaci v podobě otázek a odpovědí dvou nebo 

více osob (obvykle učitele a žáka) na dané výchovně-vzdělávací téma, které se 

vyznačuje svou vnitřní zaměřeností na daný cíl ( M A Ň Á K et ŠVEC 2003, s. 69). 

Metody dovednostně-praktické 

Experiment - ve školním vyučování pokus, metoda, v níž žáci, zpravidla pod vedením 

učitele, provádějí pozorování určitého jevu, jeho průběh a výsledky zaznamenávají a 

hodnotí ( P R Ů C H A et al. 2 0 0 3 , s. 6 3 ) . 

Produkční metody - postupy, úkony a operace, při nichž vzniká smysly registrovaný 

produkt, výkon, výstup, výtvor. Zahrnují také spojení práce, vzájemné interakce, 

myšlení a řeči ( M A Ň Á K et ŠVEC 2003, s. 103-104). 

2. Aktivizující metody 

Diskuse - forma komunikace učitele a žáků, účastníci si navzájem vyměňují názory 

na dané téma, na základě svých znalostí pro tvrzení uvádějí argumenty, a tím společně 

nacházejí řešení daného problému. Beseda je variantou diskuse ( M A Ň Á K et ŠVEC 2 0 0 3 , 

s. 108). 

Problémová metoda začleňuje řešení problémů samotnými žáky jako prostředek jejich 

intelektového rozvoje. Do určité míry je tato metoda realizována při každé školní výuce 
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(PRŮCHA et al. 2 0 0 3 , s. 1 7 9 ) . Při porovnání problémové metody s metodou projektovou 

konstatuje BRÁNÍŠ (in M Á C H A L 2 0 0 0 , s. 9 6 ) , že řešení problému, stylizovaného 

vyučujícím s připraveným algoritmem řešení, je více zaměřeno na získávání znalostí, 

zatímco při zpracování projektů studenti spíše musí dosažené znalosti aplikovat. 

Inscenační metoda neboli hraní rolí je vyučovací metoda, která navozuje modelové 

sociální situace a vede žáky k tomu, aby v nich zastávali různé sociální role. Přijetí 

určité role a chování se v určité roli nutí žáky porozumět stanoviskům a prožitkům 

jiných lidí, vede je k alternativnímu řešení problémů, k hlubšímu chápání mezilidských 

vztahů a konfliktů ( P R Ů C H A et al. 2003, s. 75). 

Hra - aktivita komplexního charakteru, při které se uplatní rozum, cit, vůle, zkušenost, 

tvořivost i fantazie, smysly, hlava i srdce, rozvíjí se osobnost dítěte, posilují se vztahy 

mezi členy skupiny i klima třídy. Uplatňují se hry s jasným výchovně vzdělávacím 

charakterem. Jsou hry soutěživé (kompetitivní) a kooperativní, při nichž se hráči snaží 

o společný cíl. V environmentálni výchově se uplatní hry pro osobnostní a sociální 

rozvoj. Využívají se hry na uvolnění a rozehřátí, na soustředění pozornosti, na smyslové 

vnímání, na prostorovou orientaci, na představivost a fantazii, na vztahy ve skupině. 

Uplatní se i dramatická hra, založená na lidské schopnosti jednat v navozených 

situacích, jako by byly skutečné. (Tomková in SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 1 2 1 - 1 2 2 ) 

Didaktická hra je aktivizující metoda, která sleduje (pro žáky ne vždy zjevným 

způsobem) didaktické cíle. Její předností je stimulační náboj, neboť probouzí zájem, 

zvyšuje angažovanost žáků na prováděných činnostech, podněcuje jejich tvořivost, 

spontaneitu, spolupráci i soutěživost, nutí je využívat různých poznatků a dovedností. 

(PRŮCHA e t a l . 2 0 0 3 , s . 4 3 ) . 

3. Komplexní výukové metody 

Skupinová výuka — žáci spolupracují při řešení obvykle náročnějších úloh nebo 

problémů, přitom dochází k dělbě práce, sdílení názorů, zkušeností, prožitků, vzájemné 
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pomoci členů skupiny a jednotliví žáci nesou odpovědnost za výsledky společné práce 

( M A Ň Á K et ŠVEC 2 0 0 3 , s. 1 3 8 ) . Velkou předností je vytvoření a upevnění sociálních 

vztahů mezi žáky a možnost prosazení žáků méně průbojných. Výsledné dílo se tak 

stává kompromisem uvnitř názorového spektra pracovní skupiny ( M Á C H A L 2 0 0 0 , s. 6 8 ) . 

Kooperativní vyučování patří ke klíčovým principům na dítě orientovaného pojetí 

vyučování. Je založeno na kooperaci žáků mezi sebou při řešení různě náročných úloha 

a problémů, ale i na spolupráci třídy s učitelem. Často bývá realizováno ve skupinách. 

Vyznačuje se pozitivní vzájemnou závislostí členů skupiny, interakcí žáků ve skupině 

„tváří v tvář", individuální odpovědností, včetně hodnocení přínosu jednotlivců. 

Dochází k vývoji sociálních dovedností a komunikaci o zlepšování skupinového 

procesu ( M A Ň Á K et ŠVEC 2 0 0 3 , s. 1 3 8 - 1 3 9 ) . 

Samostatná práce žáků - žáci získávají poznatky vlastním úsilím, relativně nezávisle 

na cizí pomoci a vnějším vedení, a to zejména řešením problémů. Souvisí s ní 

samostatné myšlení a kritické myšlení. Lze ji zařadit do všech fází vyučovacího procesu 

( M A Ň Á K e t ŠVEC 2 0 0 3 , s . 1 5 2 - 1 5 4 ) . 

Kritické myšlení - znamená především porozumění informacím, prozkoumávání 

informací, porovnávání s tím, co víme, a s jinými názory, zaujímání stanoviska, 

reflektování a hodnocení. 

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení /RWCT7 - důležitým 

nástrojem je čtení a psaní. Program ke svému třífázovému modelu vyučování - evokace 

- uvědomění si významu - reflexe - nabízí efektivní vyučovací metody, využitelné 

v praxi (Tomková in SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 1 2 5 ) : 

Brainstorming ve dvojicích - dvojice žáků sepisují během krátkého časového 

úseku vše, co vědí nebo si myslí o daném tématu. Je vhodný pro děti, které mají zábrany 

se projevit ve větší skupině (STEELOVÁ 1 9 9 7 , s. 1 2 ) 

Skupinový brainstorming - stejná činnost ve skupině, podporujeme naprostou 

volnost v produkci nápadů, nekritizujeme, všechny nápady zaznamenáváme. Přínosem 
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je řada protichůdných názorů a opačných postojů členů skupiny (MAŇÁK, et Š V E C 2 0 0 3 , 

s. 164) 

Myšlenková mapa - umožňuje nelineární přemýšlení o tématu. Graficky 

znázorňuje zkušenosti dětí, zaznamenává je slovy nebo obrázky. Poskytuje prostor pro 

zvýraznění otázek, nejasností, souvislostí, třídění. K původnímu poznání se lze vracet 

během práce a na jejím konci, doplňovat, měnit, registrovat posun a změnu v poznání a 

chápání tématu. Vznikají individuální i společné myšlenkové mapy, které se nejen tvoří, 

ale i interpretují. (Tomková in SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 1 2 5 - 1 2 6 ) 

Vím - chci vědět - dozvěděl jsme se - při metodě vhodné pro celou třídu nebo 

skupinu rozdělíme tabuli nebo list papíru na tři výše uvedené sloupce. Pak žáky 

seznámíme s tématem. Fakta, kterými jsou si žáci jisti, zapíší do prvního sloupce, 

nejisté body spolu s otázkami do sloupce druhého. Po práci s textem a na základě 

zjištěných informací vyplníme sloupec Dozvěděli jsme se. (STEELOVÁ 1 9 9 7 , s. 1 2 ) 

Klíčová slova - Učitel vybere z textu čtyři nebo pět klíčových slov a napíše je 

na tabuli. Jednotlivci nebo skupiny mají určitý čas na to, aby se pokusili vymyslet, jak 

spolu pojmy mohou souviset v textu, který budou číst. Během čtení žáci sledují, jak se 

potvrzují jejich očekávání. (STEELOVÁ 1 9 9 7 , s. 1 2 ) 

I.N.S.E.R.T. metoda - učí žáky soustředěně pracovat s vlastní kopií textu. Při 

čtení označují informace podle kritéria známé, nové, nejasné, zajímavé (při práci 

s mladšími dětmi lze systém zjednodušit), navzájem se informují, konfrontují 

s původními názory. (Tomková in SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 1 2 6 ) 

Skládankové učení - v domovské skupině jednotliví členové řeší čtyři dílčí 

úkoly s pomocí druhých členů,dále tvoří tzv. expertní skupiny, kde si porovnají řešení, 

poradí si a po návratu do domovské skupiny využijí své materiály k řešení úkolu celé 

skupiny. (Tomková in SPILKOVÁ 2 0 0 5 , s. 1 2 7 ) 
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Volné psaní - během několika minut žáci píší vše, co je o tématu napadne, 

všechny myšlenky i názory jsou správné, nehledí se na pravopis. Někteří mohou potom 

svou práci přečíst nahlas. (STEELOVÁ 1997, s. 12) 

Názorová škála - navrhneme srozumitelná dvě protichůdná stanoviska, 

zúčastnění se postaví podle svého přesvědčení na tu či onu stranu na pomyslné čáře -

škále. Zdůvodňují, obhajují své přesvědčení, místo mohou podle pádnosti argumentů 

druhých změnit, o problému diskutujeme. (ZELENÝ KRUH 2005) 

Učeni v životních situacích - podstatou je přiblížit školu životu nebo naopak umožnit 

životu proniknout do školy, pomáhá překonat izolaci od prostředí. Žák získává 

vědomosti a dovednosti převážně na základě vlastních zkušeností, praktických činností, 

zapojováním se do organizování různých aktivit ( M A Ň Á K et ŠVEC 2003, s. 178). 

Výuka podporovaná počítačem - přispívá k utváření jedné ze základních součástí 

novodobého vzdělávání každého člověka - počítačové gramotnosti. Umožňuje zvládat 

narůstající rozsah informací a řešit i velmi složité úlohy. Počítač se uplatňuje při 

prezentaci výukových programů, webové stránky fungují jako multimediální časopis, 

Učitel by měl naučit žáky orientovat se v záplavě informací ( M A Ň Á K et ŠVEC 2 0 0 3 , 

s . 1 8 6 - 1 9 0 ) . 

5.3. Projektová metoda 

Současné poznatky vývojové psychologie a pedagogiky ukazují, že velmi 

efektivní formou nejen pro základní vzdělávání je pedagogická práce založená 

na integrovaných tématických blocích nebo pedagogických projektech. Definice pojmu 

projektová metoda (popř. projektové vyučování, projektová výuka, výchovně vzdělávací 

projekt, projekt apod.) se stále vyvíjí a upřesňuje. Jednoznačné vymezení pojmu 

v pedagogické literatuře není definováno. 
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Obecně bývá tento termín vnímán jako dlouhodobější plánovaná činnost, která 

přináší očekávané změny. Význam slova projekt je odvozen z latinského slova proicio 

(hodit, vrhnout vpřed, napřáhnout,...). (NÁDVORNÍKOVÁ et KUPCOVÁ 2004) 

Pedagogický slovník ( P R Ů C H A et al. 2 0 0 3 , s. 1 8 4 ) uvádí pojem projektová 

metoda: „ Vyučovací metoda, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých 

projektu a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Je odvozena 

z pragmatické pedagogiky a principu inštrumentalistu rozvíjené J. Deweyem, 

W. Kilpatrickem aj. V USA a dalších zemích jedna z nejvýznamnějších metod 

podporujících motivaci žákii a kooperativní učení. Projekty mohou mít formu 

integrovaných témat, praktických problémů ze životní reality nebo praktické činnosti 

vedoucí k vytvoření nějakého výrobku, výtvarného či slovesného produktu. " 

MOJŽÍŠEK ( 1 9 7 5 , s. 1 6 2 ) začleňuje projektovou metodu mezi metody heuristické 

povahy (spojení získaných znalostí s poznávanými a zkoumanými). Uvádí, že je pro ni 

příznačný globalizační ráz, náročná organizace, pracovní charakter výuky a vyzdvižení 

individuality žáka. 

VALENTA (1993, s. 5) popisuje projekt jako systematickou záležitost, obsahující 

řadu dílčích problémů (kroků), které je nutno postupně řešit a tak dojít k vyřešení 

hlavního problému. Přitom má žák získat vědomosti, dovednosti a zformovat svoje 

myšlení a zkušenost. Projektová metoda je zařazena mezi metody problémové, které učí 

myšlení. Jejím specifickým přínosem je setkávání s reálnou skutečností, která učí žáka 

jednání. Má být simulací praxe, kde rozdíly mezi problémem a projektem zanikají. 

PETTY (1996, s. 213) označuje projekt jako úkol nebo sérii úkolů, které mají žáci 

plnit - většinou individuálně, ale někdy i ve skupinách. Žáci se mohou často více méně 

sami rozhodovat, jak, kde, kdy a v jakém sledu budou úkoly provádět. Projekty mívají 

zpravidla otevřenější konec než samostatné práce. 

KASÍKOVÁ ( 2 0 0 1 , s. 4 9 ) definuje projekt jako specifický typ učebního úkolu, 

ve kterém mají žáci možnost volby tématu a směru jeho zkoumání, a jehož výsledek je 

tudíž jen do určité míry předvídatelný. Je to úkol, který vyžaduje iniciativu, kreativitu a 
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organizační dovednosti, stejně tak jako převzetí odpovědnosti za řešení problémů 

spojených s tématem. Rovněž vyzdvihuje na projektu princip spolupráce. Jedná se 

o specifický typ skupinového úkolu, v kterém výsledky jedince jsou podporovány 

činností celé skupiny a celá skupina naopak profituje z činnosti jedince. Skupinová 

práce při řešení projektů z různého prostředí zajišťuje kolektivní úsilí při třídění a 

zpracování informací a podporuje úsilí jednotlivců. 

Podle K U B Í N O V É ( 2 0 0 2 , s. 2 4 , 2 7 ) má pedagogický projekt dva základní 

významy: 

1. jde o proces plánování učiva - výsledkem je plán činnosti (např. v písemné 

podobě), s typickými znaky projektu 

2. jde o činnost, tj. vlastní proces realizace projektu, jehož významnou součástí 

je průběžné vyhodnocování projektu i jeho výsledků. Hodnocení mohou provádět děti, 

pedagog, rodiče či další účastníci 

Integrovaný blok (VÚP 2005c) můžeme tvořit více způsoby. Je možno začít 

od zvoleného tématu, od konkrétních činností nebo od vzdělávacích cílů (či výstupů). 

Vždy zvažujeme a propojujeme náměty, cíle, činnosti, výstupy, rozmýšlíme, 

vyhodnocujeme, rozvíjíme, upravujeme a měníme. 

Pokud je východiskem téma, je na začátku námět (základní téma) a poměrně 

jasná představa o možnostech, jak s ním pracovat. Tento námět postupně rozmýšlíme, 

resp. myšlenkově rozvíjíme. Jestliže je téma široké, rozvíjíme ho do dílčích tematických 

okruhů (tematických částí). Každá tematická část může být svou povahou „malým 

projektem" s možností dalšího rozvíjení. V rámci tematických (konkrétnějších) částí 

připravujeme nabídku činností, příležitostí, situací. Úsilí vybrat nejvhodnější nápady nás 

vede k zamyšlení nad cíli projektu: „Jaké poznatky, schopnosti, dovednosti, postoje a 

hodnoty mohou děti získat?" Cíle by měly vyjadřovat smysl projektu, proto by měly být 

podstatné a zároveň takové, které je možno kontrolovat a po ukončení projektu jejich 

naplnění zhodnotit. Nemalou úlohu při plánování jako takovém má hodnocení (jak 

skupiny, tak jednotlivců). Musíme vycházet z toho, co již žáci umí, znají, dovedou, ale 
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také jaké jsou jejich schopnosti, tedy jaká je úroveň jejich očekávaných výstupů, resp. 

kompetencí. Poté se doporučuje znovu zvážit pedagogický přínos programu činností 

jednotlivých tematických částí v souladu s požadavky RVP ZV. 

Integrovaný blok je většinou připravován na určitou dobu jeho trvání, které je 

třeba přizpůsobit šíři vzdělávacího obsahu. A opačně platí, že obsahově bohatý a 

rozsáhlejší blok vyžaduje delší časový prostor. 

Vzdělávací projekt, resp. integrovaný blok, by měl mít zpravidla tyto náležitosti: 

• charakteristiku integrovaného bloku včetně vzdělávacích cílů (charakteristiku 

zvoleného tématu, předpokládaný přínos projektu k rozvoji osobnosti dětí - co dětem 

přinese, proč jej dětem nabízíme, jaký je jeho vzdělávací smysl, popř. jaký je 

výsledný produkt); 

• charakteristiku dětské skupiny (pro jaké děti jej připravujeme); 

• přehled učiva (přehled tematických okruhů, resp. tematických částí); 

• rozvedení tematických částí do činností a výstupů (jaké činnosti dětem nabídneme, 

čemu se děti učí, popř. metodické poznámky); 

• evaluační činnosti (co, kdy a jak sledovat, čeho si všímat, co vyhodnocovat); 

• případné doplňující aktivity 

Využívání projektů ve vyučování dovoluje učiteli rozvíjet široké spektrum 

dovedností jeho žáků. Na rozdíl od mnoha jiných činností dávají (do vyučování vhodně 

zařazené) projekty žákům možnost využívat intelektuální dovednosti vyššího řádu (např. 

tvořivost, laterální myšlení, hodnocení, analýzu a syntézu). Přitom se posilují jejich 

další schopnosti, jako je např. samostatnost, schopnost učit se z různých zdrojů, řešit 

problémy běžného života apod, a pěstují manuální dovednosti. Přirozenou cestou se 

spolu s kognitivními dovednostmi rozvíjejí také sociální dovednosti žáků a vyučování 

získává výrazný aktivizující ráz. 
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K U B Í N O V Á ( 2 0 0 2 , s. 7 3 - 7 5 ) uvádí výstižnou komplexní charakteristiku projektu 

jako specifické vzdělávací strategie, která je založena na aktivním přístupu žáka 

k vlastnímu učení a poskytuje dostatečný prostor pro: 

• realizaci potřeb a zájmů žáků, tj. respektuje přirozenou potřebu žáků získávat 

v činnostech nové zkušenosti, poznatky, dovednosti a schopnosti, aktivně se střetávat 

se světem, mít vlastní odpovědnost a spoluodpovědnost za práci, 

• rozvoj kompetencí a kapacit žáků, neboť projekt umožňuje pěstovat dovednosti 

žáků vyrovnat se s reálným problémem prostřednictvím dostupných prostředků, 

využívat zpětné vazby ke korekci práce ve vazbě na překážky, které se při řešení 

projektu vyskytnou, učit se pojmům a dovednostem, i mimo okruh povinného 

kurikula, 

• sebereuulaci při učení, neboť příprava a realizace jednotlivých kroků při řešení 

projektuje ponechána na žákovi, při práci na projektu přechází odpovědnost na žáka, 

žák má možnost ovlivnit tempo i rozsah prací na projektu, 

• motivaci žáků k aktivnímu osvojování pojmů a dovedností, motivaci učitele 

podílejícího se na projektu k jiným pohledům na žáky i na procesy, do kterých při 

uplatňování projektů spolu se žáky vstupuje, učitele stojícího vně projektu 

k uplatňování nových strategií ve vyučování, motivaci školního managementu 

k jiným pohledům na školní kurikulum a uspořádání jednotlivých komponent 

vyučování na škole, motivaci rodičů k většímu zájmu o školní práci svých dětí, 

veřejnosti, ale i obecní samosprávy, zajímat se o činnost školy a podílet se na ní, 

• změnu rolí ve vyučování - učitel přebírá roli poradce, pomáhá žákům a pouze skrytě 

usměrňuje jejich úsilí při práci na projektu, žáci se z vlastní vůle aktivně zapojují 

do řešení problémů v rámci projektu, učivo je prostředníkem, ne cílem procesu učení, 

• implicitnost role učitele - učitel koncipuje a vyhodnocuje (spolu se žáky) projekt, 

ale do realizační fáze zasahuje pouze v krajních případech, autorita učitele je jasně 

definována, ale neprojevuje se přímými zásahy, učitel řídí projekt „zvenku", 

• orientaci na prezentaci výsleHkn - nedílnou součástí práce na projektu je 

vypracování dokumentace o jeho průběhu a výsledcích, žáci se učí prezentovat 
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výsledky své práce různými způsoby (protokoly, zhotovené předměty, nástěnky, 

žákovské konference), v různých prostředích (třída, škola, rodina, výstavy mimo 

školu, podklady pro místní samosprávu), 

• týmovou spolupráci - neboť projektové vyučování vytváří přirozené prostředí pro 

trénink týmové práce, rozvíjení sociálních dovedností a socializačních procesů 

jednotlivých žáků, rozvoj komunikačních dovedností a schopností žáků, 

• aktualizaci školních podnětů ve vazbě na prostor (možnost řešit problémy běžného 

života a praxe ve škole), čas (problém řešíme v době, kdy vznikl), obsah 

(vyučovacího předmětu koresponduje se světem žáků), 

• interdisciplinaritu - neboť projekty mohou být vhodným prostředkem k překonání 

izolace jednotlivých vyučovacích předmětů, k získání celistvosti poznání, 

• společenskou relevantnost - neboť projekty mohou přinést řešení, která lze 

zhodnotit i v reálném světě mimo školu, přivedou ke spolupráci se školou i subjekty, 

které stojí mimo školu, 

• změnu pojetí školy tak, aby byla škola oceňována nejen jako místo, kde se žáci 

připravují na budoucnost, ale také jako místo, kde prožívají plnohodnotnou 

přítomnost. 

Úvodní kapitola teoretické části mojí diplomové práce byla věnována 

transformačnímu procesu českého školství, který požaduje aktivní zapojení žáků 

do procesu poznávání. Je třeba využívat strategie a metody, které dávají žákům možnost 

rozvíjet intelektuální dovednosti vyššího řádu, posilují samostatnost a schopnost řešit 

problémy, schopnost získávat informace z různých zdrojů. Není opomíjen ani rozvoj 

manuálních dovedností a kreativity žáků. To vše by mělo být uskutečňováno při 

vzájemné kooperaci žáků nebo skupin. Využívání projektů ve vyučování splňuje 

všechny tyto požadavky. Na závěr bych si proto dovolila zařadit tabulku, ve které 

KUBÍNOVÁ (2002, s. 85) uvádí projekt jako strategii, která v porovnání s tradičními 

přístupy nabízí téměř okamžité navození pozitivních změn v pojetí naší školy. 
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iabuika: Progresívni změny ve vyučovaní (KUBÍNUVA 2ÜÜZ, B. o.-. 
Tradiční školní 

vzdělávání 
P f n j e k t ! í » k n V T r l p l á v a r í í ŕ r a í p o i p 1 

Poznáni předáváno jako hotový 
soubor pokud možno 
předem utříděných 
poznatků a dovedností, 
založené na transmisi a 
instrukci směrem od 
učitele k žákovi 

konstruováno a rekonstruováno, 
poznávací struktury se během učení 
mění, 
založené na experimentování a 
objevování, které řídí žák 

Žák pasivní přijímání a 
reprodukce hotových 
poznatků, vyžaduje 
minimální aktivitu 

aktivní, neboť musí využívat 
existující kognitivní struktury a to, co 
je mu zprostředkováno ve škole ke 
konstrukci nových struktur nebo 
přebudování starých 

Učitel dominantní postavení 
učitele, určuje rozsah a 
tempo vyučování 

ovlivňuje průběh vyučování pouze 
implicitně 

v 

Školní a mimoškolní 
svět 

navzájem separovány snahy o integraci 

Rozvíjení 
individuálních 
vzdčlanostních 
předpokladů žáků 

potlačováno 
(zdůvodňováno nutností 
zachovat rovné podmínky 
pro všechny učící se žáky) 

preferováno 

Vzdělávací 
trajektorie 

určována učitelem určována žákem pod vedením učitele 

Motivace formální a jednostranná vnitřní, individualizovaná, založená 
na sebepoznávání a přijímání osobní 
odpovědnosti 

Schéma vyučovacího 
procesu 

uniformní, založené na 
frontálních metodách 
práce 

různorodé, reagující na individuální 
potřeby žáků, aktuální stav jejich 
poznání a poskytující jim účinnou 
podporu, pokud to potřebují 

Hodnocení založené na hodnocení 
okamžitého výkonu žáka 

respektující osobnost žáka 

Vztahy mezi učiteli a 
žáky 

neosobní, negativně 
poznamenané pasivitou a 
kompeticí 

založené na partnerství 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

lesů. 



6. Uvod praktické části 

V praktické části diplomové práce jsem se zaměřila na využití poznatků 

uvedených v části teoretické k rozvoji oblasti environmentálni výchovy (EV) na škole, 

v které učím. V souladu s cílem diplomové práce spatřuji tento rozvoj ve vytváření 

vhodných podmínek k tomu, aby si žáci osvojili důležité vědomosti a dovednosti, které 

je povedou k odpovědným postojům a činům v zájmu trvale udržitelného rozvoje. 

Praktická část je vedena jako akční výzkum. Z charakteristiky tohoto druhu 

výzkumu, kterou uvádím v následující kapitole, vyplývá, že jeho realizace byla 

přínosem právě v době, kdy učitelé promýšlejí nové výchovné a vzdělávací strategie a 

zařazují je do vznikajícího Š VP. 
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7. Cíle praktické části 

1. Zmapovat, zdokumentovat a zhodnotit současnou situaci v řešení problematiky 

EV na škole. 

2. Na základě výsledků tohoto výzkumu a poznatků získaných v teoretické části 

navrhnout způsoby a příležitosti pro realizaci EV v procesu výuky i školního 

života. 

3. Navrhnout, ve vlastní třídě zrealizovat a zreflektovat projekt, ve kterém budou 

představeny a zhodnoceny konkrétní strategie a výukové metody vhodné pro EV 

s důrazem na kooperativní a skupinové formy práce. 

Předpokládám, že: 

1. SWOT analýza je efektivní metodou pro utřídění informací o dosavadní situaci a 

pro navržení dalších příležitostí, které lze uplatnit v dlouhodobém plánu rozvoje 

EV, 

2. způsoby a příležitosti, které navrhuji pro realizaci EV jsou výsledkem týmové 

spolupráce, ke které došlo v průběhu zpracování SWOT analýzy, 

3. projekt poskytne přehled o vhodných strategiích a výukových metodách 

v podmínkách naší školy nejen pro moji učitelskou praxi, ale i pro ostatní 

učitele. 
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8. Akční výzkum 

8.1. Charakteristika výzkumu a použitých výzkumných metod 

Praktická část diplomové práce je vedena jako akční výzkum. Podle 

Pedagogického slovníku je akční výzkum: „druh pedagogického výzkumu, jehož 

účelem je přímo ovlivňovat či zlepšovat určitou část vzdělávací praxe, řeší aktuální 

potřeby vzdělávací instituce. Uplatňuje intervenční strategie, navrhuje určitá doporučení 

a pokouší se je realizovat, průběžně sleduje efekty změn. Často jej provádějí praktici 

(učitelé, pracovníci školského managementu aj.) ve spolupráci s výzkumníky." (PRŮCHA 

et al. 2001, s. 14) 

Výzkum prováděný učitelem je podle Pedagogického slovníku trend směřující 

k tomu, aby učitelé sami prováděli výzkumy ve svých školách. Účelem je efektivnější 

zavádění inovací do výuky, lepší poznávání žáků ze strany učitelů aj. (PRŮCHA et al. 

2001, s. 291). Shromažďování dat a kritická analýza umožňuje učiteli lepší porozumění 

vyučování, otevřenou diskusi a další aktivity vedoucí ke zlepšení kvality své práce. 

Akční výzkum zahrnuje pozorování, kladení si otázek, analýzu a vyhodnocování 

výsledků. 

Akční výzkum, který jsem prováděla v oblasti environmentálni výchovy ve škole 

v níž učím, vycházel z reflexe problémové situace, kterou považuji za významnou, a 

směřoval k jejímu řešení. V jeho průběhu jsem volila takové metody, které by neřešily 

problém pouze na intuitivní úrovni, ale usilovala jsem o cílevědomé, systematické a 

kompetentní řešení problémů vzdělávací praxe. 

Na začátku svého akčního výzkumu prováděného v oblasti environmentálni 

výchovy ve škole jsem mohla zkonstatovat, že již existuje řada prospěšných aktivit, 

které je užitečné dále rozvíjet. Mnohé z nich si už vybudovaly svou tradici. Současně 

v posledních letech vznikají stále nové příležitosti, na které by škola měla pružně 

reagovat. V této etapě jsem využila metodu pozorování. 
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Pozorovaní charakterizuje G A V O R A (1996, s. 16) jako „sledování činnosti lidí, 

záznam nebo popis této činnosti a její hodnocení. Předmětem pozorování jsou osoby, 

ale i předměty, se kterými tyto osoby pracují, a dále i prostředí, ve kterém se činnost 

uskutečňuje." Při vlastním pozorování jsem se soustředila na činnost jednotlivců i 

součinnost více lidí, sledovala jsem široký repertoár činností souvisejících s životním 

prostředím v různém prostředí. Předmětem pozorování byli žáci, učitelé, vychovatelé, 

rodiče i mimoškolní subjekty. Jednalo se o metodu, kterou M A Ň Á K a ŠVEC ( 2 0 0 4 , s. 2 4 ) 

charakterizují jako zúčastněné pozorování, neboť předmět byl zkoumán v přirozeném 

prostředí a já jako pozorovatel jsem se zúčastňovala každodenních situací bez narušení 

zkoumaných procesů. 

Na pozorování navazovalo kladení si otázek: Co ve škole děláme? Jak bychom 

to mohli dělat jinak? Co se žáci učí? Jak je to důležité? Čemu máme dát přednost? 

Dále následoval rozhovor orientovaný na problém, který vychází z formulace 

určitého problému, ke které se stále znovu v průběhu dotazování vrací. Rozhovor se 

sestává ze tří druhů otázek: tzv. sondujících otázek, které rozhovor otevírají a zjišťují, 

zda je daná problematika pro jednotlivce důležitá, návodných otázek, které rámcově 

vymezují obsah předem stanoveného problému, a otázek ad-hoc, které vznikají 

neplánovaně a jsou významné z hlediska obsahu problému (ŠVEC 2 0 0 4 , s. 2 5 ) . Rovněž 

jsem využila skupinovou diskusi, jejímž přínosem je skutečnost, že názory jednotlivců 

ve skupině podněcují k odpovědi ostatní členy. 

8.2. Charakteristika výzkumného vzorku 

Akční výzkum proběhl na ZŠ v Jihlavě. Ve škole je v 1. až 9. ročníku celkem 

28 tříd, z toho na 1. stupni 13 tříd s průměrným počtem 26 žáků. V některých třídách je 

rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na plavání a kopanou. Ve škole pracuje 

43 učitelů, jejich průměrný věk je 37 roků. 
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Projektu se účastnila třída 24 žáků 5. ročníku, z toho byli dva integrovaní žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami (dyslexie). K tomu bylo přihlédnuto při práci 

s texty zadáním kratších článků. Projekt byl realizován v druhém pololetí 5. ročníku, 

v závěru mojí dvouleté práce učitelky ve třídě. 

V průběhu mojí dosavadní čtyřleté praxe jsem měla zkušenost s několika 

krátkodobými projekty ve vlastní třídě a s jedním projektem ročníkovým. V oblasti 

environmentálni výchovy to byl můj první dlouhodobý projekt, ale různé aktivity jsem 

již dříve realizovala v některých vyučovacích předmětech, v kterých se problematika 

životního prostředí objevuje. Také jsem v minulosti využívala možností účastnit se 

s třídou různých mimoškolních akcí (Den Země, program Tonda Obal na cestách, 

návštěvy úpravny a čistírny vody, ornitologické vycházky). Osobně jsem v kontaktu 

se Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí a Českým svazem 

ochránců přírody. 

8.3. Organizace výzkumu 

8.3.1. SWOT analýza 

Pro splnění prvního cíle praktické části diplomové práce jsem použila SWOT 

analýzu, která umožňuje efektivně a přehledně utřídit a analyzovat získaná data. 

„SWOT analýza je metoda, kterou lze použít při analýze školy. SWOT je zkratka 

čtyř anglických slov - (Strengths) silná místa, (Weaknesses) slabiny, (Opportunities) 

příležitosti a (Threats) rizika (ohrožení). Tato metoda vymezuje přednosti a nedostatky, 

příležitosti či rizika jako výchozí stav pro další úvahy o zaměření vzdělávání a života 

školy. Silné a slabé stránky se zpravidla týkají vnitřního prostředí školy. Na silných 

stránkách by škola měla stavět svůj ŠVP ZV. Slabé stránky by měla, pokud je to možné, 

odstranit či vylepšit. Příležitosti a rizika vypovídají spíše o vnějších vlivech. Mezi rizika 

řadíme faktory vedoucí ke stagnaci. Příležitostmi nazýváme ty faktory, které jsou 

žádoucí a dávají škole příležitost rozvoji." (VÚP 2005b, s. 16). 
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SWOT analýza, kterou jsem prováděla v oblasti environmentálni výchovy 

na škole, byla založena na metodách pozorování a rozhovoru. Výsledky mého 

aktuálního pozorování jsou podpořeny čtyřletou zkušeností ve škole při vnímání 

každodenních jevů. 

Důležitou součástí výzkumu byl rozhovor. Byl uskutečněn s ředitelem školy a 

příležitostně s ostatními učiteli o jejich zkušenostech, představách a návrzích. 

Nejdůležitější byla spolupráce se zkušenou koordinátorkou environmentálni výchovy 

ve škole. Analyzovaly jsme spolu získané poznatky, diskutovaly o nich a hodnotily je. 

Skutečnosti, které se jeví jako přínosné do nově koncipované strategie školy, jsme 

zpracovaly do kategorií Silné stránky a Příležitosti. 

Silné stránky: 

• Žáci se účastní akcí pořádaných magistrátem města: Den bez aut, Den Země, Den 

zvířat (v ZOO v Jihlavě), Den vody, Světový den životního prostředí. 

• Žáci se účastní přírodovědných soutěží, pořádaných Domovem dětí a mládeže a 

jinými institucemi, pro žáky 2. stupně jsou pořádána školní kola biologické 

olympiády a připravují se na okresní kola soutěže. 

• Existuje spolupráce s ekologickým hnutím Tereza, některé třídy plní celoroční 

projekty: Kyselý déšť, Ozón, Dopravní situace kolem školy, Spotřeba vody 

v domácnosti. 

• Ve školním časopise Rošárník žáci publikují výsledky své práce a dozvídají se 

informace z oblasti ekologie v regionu. 

• Ve škole probíhá třídění odpadů. Kontejnery na papír a plasty vyprazdňují žáci, 

papír svazují, uskladňují a při sběrových akcích jej odnášejí do kontejneru. 

• Několikrát ročně probíhá soutěž tříd ve sběru papíru. Žáci s rodiči přivážejí papírový 

odpad z domácností do kontejneru Služeb města Jihlavy. Z výtěžku je hrazen 

bezplatný pitný program ve škole. 

• Škola je zapojena do projektu M.R.K.E.V. a využívá jeho informačního servisu 

prostřednictvím časopisu pro ekogramotnost Bedrník. 
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• Učitelům jsou k dispozici metodické materiály, videokazety s ekologickou 

tematikou. 

• Škola spolupracuje se Svazem ochránců přírody, žákům jsou nabízeny jejich 

zájmové kroužky, vycházky, besedy o ohrožených druzích zvířat a rostlin, 

ornitologické vycházky, výroba ptačích budek a jejich rozmisťování. 

• Škola je zapojena do soutěže jihlavských škol ve sběru baterií. 

• Spolupráce s EKOKOM, realizace programu Tonda obal na cestách na 1. stupni 

školy. 

• Žáci se zúčastňují exkurzí: úpravna vody v Jihlavě - Hosově, čistírna odpadních vod 

v Jihlavě - Heleníně, skládka odpadů v Jihlavě - Henčově. 

• Pro pedagogy jsou pořádány kurzy zpracování přírodních materiálů. 

• Pedagogům i žákům je ve škole dostupná informační technologie. 

• Ve škole se sbírá sušená pomerančová kůra, nejlepší jednotlivci a třídy jsou 

odměňováni. 

• Žáci zajišťují formou služeb tříd každodenní úklid okolí školy. 

Slabé stránky: 

• Škola nemá školní zahradu. 

• Někteří pedagogové nejsou ekologicky motivováni, nezúčastňují se akcí a nepůsobí 

v tomto směru pozitivně na žáky. 

• Velký počet žáků ve třídě omezuje možnosti výuky a praktických činností mimo 

prostory školy a pozorování v biotopech. 

• Nevhodný sortiment potravin ve školním bufetu - kalorické, kořeněné výrobky. 

• Málo kvalitní zeleně v interiéru školy a okolí školy. 

• Nedávno zavedené třídění odpadů neprovádějí všichni žáci zodpovědně. 
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Příležitosti: 

• Rozšíření nabídky projektů hnutí Tereza (např. projekt Odpady, Les ve škole, škola 

v lese) a jiných subjektů, zpracování vlastních projektů, výběr vhodných úkolů a 

jejich realizace. 

• Navázání spolupráce se střediskem ekologické výchovy Chaloupky u Kněžic a 

Ostrůvek u Velkého Meziříčí, zajistit účast žáků na vzdělávacích programech. 

• Větší spolupráce s ostatními školami při předávání zkušeností z oblasti 

environmentálni výchovy. 

• Zapojení žáků 2. stupně do přípravy aktivit a soutěží pro žáky 1. stupně. 

• Vytvoření dlouhodobého plánu rozvoje environmentálni výchovy ve škole 

v souvislosti s realizací Školního vzdělávacího programu. 

• Možnost zařazování ekologické problematiky do činnosti školní družiny, školního 

klubu a na letním táboře, pořádaném školou, větší prostor věnovat práci s přírodními 

materiály. 

• Možnost návštěvy ekologicky zajímavých lokalit v blízkosti školy. 

• Zabývat se oblastí ochrany zvířat - navázat kontakt s útulkem zvířat v Pístově, 

Státním veterinárním ústavem v Jihlavě. 

• Zabývat se oblastí biopotravin - navázat kontakt s biofarmou v Jihlavě - Sašově a 

Natural centrem - prodejnou biopotravin s odbornou poradnou. 

• Poskytovat zvláště žákům mladšího školního věku při výuce více příležitostí 

k rozvoji smyslového vnímání. 

• Rozšíření počtu tříděných druhotných surovin ve škole o hliník. 

• Možnost sběru léčivých bylin (vhodný i projekt od teoretické přípravy v oblasti 

botaniky přes sběr, sušení až k prodeji). 

• Vybudovat koutky živé přírody na chodbách, učebnách školy. Pokojové rostliny 

označit štítky s názvy, péči o ně a drobné živočichy nechat zajišťovat žáky pod 

vedením a kontrolou vyučujících. 

• Odbourání stávajícího zdvojení učiva v některých předmětech. 

• Vzdělávání učitelů na kurzech, pořádaných SSEV Pavučina, školních koordinátorů 

ve specializačním studiu. 
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Rizika: 

• Škola je situována v sídlištní zástavbe, v těsném sousedství fotbalového stadionu, 

v jejím okolí je málo prostoru pro zeleň, ta bývá poškozována vandaly. 

• Přesuny na přírodní lokality zajímavé z hlediska ekologie jsou časově náročné 

z důvodu velkých vzdáleností. 

• Narůstající nekázeň žáků, agresivita. 

• Nedostatečný vztah některých žáků k prostorám, výzdobě a vybavení školy. 

• Nedostatečný časový prostor pro environmentálni výchovu ve sportovních třídách -

na 2. stupni je redukován počet hodin některých předmětů, např. v 6. a 9. ročníku 

pouze 1 hodina přírodovědy týdně. 

• Týdenní pobyty ve střediscích ekologické výchovy jsou pro některé rodiny žáků 

finančně nákladné. 

• Specializační kurzy pro pedagogické pracovníky jsou časově náročné (250 hodin 

za 14 měsíců). 

Analýza ukazuje, že v oblasti environmentálni výchovy je obsažen v kategorii 

Silné stránky kvalitní potenciál, který ve spojení s možnostmi uvedenými v kategorii 

Příležitosti je v současné době využíván při tvorbě ŠVP. Ekologické uvědomění a jeho 

pronikání do běžného života lidí i vzdělávacích institucí prochází v současné době 

bouřlivým rozvojem a přináší stále nové možnosti, na které je třeba reagovat. 

Nezanedbatelné jsou však i zmiňované slabé stránky a rizika, z nichž některé nelze 

odstranit. Musí se však hledat cesty, aby jejich dopad na životní prostředí školy a 

účinnou výchovu žáků byl co nejmenší. Škola by měla naučit žáky pružně reagovat 

na nároky udržitelného rozvoje, které se budou v jejich životě stále stupňovat. 

Způsoby a příležitosti k uplatnění EV ve škole: 

Každý učitel, který má zkušenost s environmentálni výchovou ve školní praxi, se jistě 

ztotožní s názorem D L O U H É ( 2 0 0 6 , s. 4 ) , že „do osnov, které lze definovat jako souhrn 
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všech formálních i neformálních výukových a učebních zkušeností poskytovaných 

školou, nemůže být environmentálni vzdělání přidáno jako nějaký nový předmět. Je to 

spíše dimenze, která má být zohledněna ve všech součástech školního života." 

Následující způsoby a příležitosti považuji za nejdůležitější při naplňování 

environmentálni výchovy v naší škole: 

• Učitelé jsou vnímaví k problematice životního prostředí, ochotní informovat se 

o problémech a snaží se aktivně podílet na jejich řešení, využít je v environmentálni 

výchově. 

• Jednotlivé tematické okruhy environmentálni výchovy jsou integrovány 

do vyučovacích předmětů. 

• Žáci se zapojují do projektů v rámci školy i mimo ni. 

• Při výuce jsou využívány moderní aktivizující metody, včetně výuky podporované 

počítačem. 

• Preferujeme mezipředmětové souvislosti, učení v přirozených situacích 

souvisejících se životem. 

• Učitelé i žáci usilují o minimální výskyt negativních projevů k životnímu prostředí. 

• Škola spolupracuje s rodiči, samosprávou města a ekologickými organizacemi. 

• Učitelé i žáci se aktivně zapojují do péče o životní prostředí ve škole 

• Škola dává žákům pozitivní příklad šetrným hospodařením s odpady, energiemi, 

pomůckami. 

8.3.2. Projekt 

Druhým cílem, který jsem si vytyčila, bylo nastínit aktuální cíle a možné 

strategie naplňování cílů environmentálni výchovy ve škole. Zvažovala jsem různé 

cesty, jak bych mohla uchopit tento nesmírně široký problém. Rozhodla jsem se 

představit je formou konkrétního projektu, navrženého, zrealizovaného a 

zreflektovaného ve vlastní třídě. Do tohoto projektu jsem se snažila „vtělit" svoji 

představu o vhodných tématech, metodách a organizačních formách práce, které by 

přispěly k co nejširšímu rozvoji osobnosti žáků s důrazem na utváření a rozvíjení 

klíčových kompetencí. Zvolila jsem téma týkající se odpadové problematiky, na kterém 
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lze názorně demonstrovat možnosti uplatnění průřezového tématu. Je v něm zřejmá 

souvislost se základními kategoriemi lidského bytí - místem a časem, a poskytuje 

zkušenost s propojením blízkého a vzdáleného, přítomného a budoucího. 

Projekt s ekologicko-výchovným zaměřením je projektem dlouhodobým, byl 

realizován v období druhého pololetí školního roku 2005-2006. Celkem obsahuje sedm 

jednodenních „setkání" v rozsahu pěti vyučovacích hodin, každé z nich je zaměřeno na 

jedno konkrétní téma. Setkání se uskutečňovala v každém měsíci, v červnu byla setkání 

dvě, přičemž druhé bylo závěrečné a hodnotící. Projekt vychází z osnov vzdělávacího 

programu Základní škola a jeho cíle jsou v souladu s požadavky průřezového tématu 

Environmentálni výchova, které formuluje Rámcový vzdělávací program základního 

vzdělávání. Výběr témat a volbu vhodných strategií a metod jsem prováděla se záměrem 

použít je při nově koncipované strategii školy v této oblasti. 

Cílů, které jsem pro projekt formulovala především v oblasti dovedností a 

postojů, není podle mého názoru možné dosáhnout během několika hodin nebo dnů, 

proto jsem zvolila projekt na celé pololetí. Rovněž si myslím, že o činnosti rozložené 

do delšího časového období mají děti větší zájem a přinášejí jim větší užitek než 

v případě seskupení určité problematiky do krátkého období, třeba jednoho týdne. 

Opakovaně jsme se k tématům mohli vracet při různých příležitostech, které se naskytly, 

opakovali si vědomosti, sdělovali si svoje zkušenosti a povzbuzovali se navzájem 

k užitečným činnostem. Rovněž nám to umožnilo širší spolupráci s vnějším prostředím 

školy a žáci se učili v přirozených situacích souvisejících s běžným životem. Delší 

odstup mezi jednotlivými setkáními byl užitečný i pro lepší realizaci návrhů, s kterými 

žáci přicházeli na základě nových poznatků a zkušeností. Mohli se tak více podílet i 

na procesu plánování, pro mě zase bylo snazší jejich návrhy promyslet a nabídnout jim 

vhodné strategie k jejich uskutečnění. 

Výběru metod jsem věnovala velkou pozornost. Zaměřila jsem se především 

na ty, které žáky aktivizují a rozvíjejí spolupráci, jak to ostatně pojetí ekologické 

výchovy vyžaduje. Převažovala práce ve skupinách. Použité metody jsou popsány 

v teoretické části, v praktické části se zabývám jejich realizací a reflexí a posuzuji jejich 
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vhodnost. Některé z nich již žáci znali, neboť byly běžnou součástí naší práce, jiné byly 

pro ně nové. Také jsem dbala na jejich vhodné řazení při jednotlivých setkáních, aby se 

vystřídaly metody vyžadující vyšší myšlenkové operace s metodami odlišného 

charakteru, např. praktických činností. Zabrání se tak únavě dětí a ztrátě motivace. 

Jedním z mých cílů bylo představit dětem metody, které jsou univerzální pro všechny 

vyučovací předměty i pro různé další oblasti lidského poznávání a sebevzdělávání. 

Výhodou bylo rovněž to, že jsem ve své třídě učila převážnou většinu předmětů, mohla 

jsem se proto lépe přizpůsobit možnostem naší školy, individuálním potřebám žáků i 

rozvrhu hodin. Na začátku každého setkání byl na tabuli napsán jeho název a druhy 

činností, které nás čekají. Mezi činnostmi byly vhodně zařazeny přestávky. 

Důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu, který probíhá při realizaci 

projektu, je hodnocení. V této oblasti jsem se řídila doporučením, které předkládá 

Manuál (VUP 2005b, s. 80). Hodnocení se vztahovalo k utváření klíčových kompetencí. 

Jeho cílem bylo poskytnout žákům zpětnou vazbu k posouzení zvládnutí dané 

problematiky i jejich projevů a chování. Při hodnocení skupinové práce jsme se 

převážně snažili o to, aby hodnotil svou práci žák sám a následně ho hodnotili jeho 

spolupracovníci a učitelka. Všímali jsme si především jeho podílu na práci skupiny, 

navrhování užitečných nápadů, komunikace. Oceňovali jsme také originalitu, dobré 

nápady a vlastní názory. 

V průběhu našich setkání jsme se snažili zařazovat chvilky reflexe někdy po 

skončení konkrétní činnosti a vždy v závěru každého setkání. Žáci prezentovali 

výsledky své práce, sdělovali si, jak se jim dařila, vyměňovali si zkušenosti a hodnotili 

postup při řešení úkolů, někdy písemně vyplňovali stručný dotazník. V průběhu trvání 

projektu se seznámili s různými technikami hodnocení. 

Jedním z nástrojů hodnocení byl dotazník, který žáci vyplňovali před zahájením 

projektu a po jeho skončení. Porovnání počtu správně zodpovězených otázek přispělo 

k posouzení, jak bylo dosaženo stanovených cílů. 
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9. Projekt s ekologicko-výchovným zaměřením na téma 

odpadové problematiky 

9.1. Odpadová problematika v ekologické výchově 

Z širokého spektra problémů, kterými se zabývá ekologická výchova, jsem pro 

praktickou činnost ve třídě zvolila jednotný námět - odpadovou problematiku. 

Důvodem výběru je: 

• dotýká se každodenně všech lidí nehledě na věk 

• stává se v současném světě stále více závažnou problematikou, do praktického 

života pronikají nová nákladná řešení a opatření, škola se musí podílet na vzdělání a 

výchově populace v této oblasti 

• je pochopitelná pro žáky mladšího školního věku, lze využít snadno dostupných 

pomůcek, mnoho činností lze realizovat v prostorách běžné třídy 

Odpadové hospodářství se stalo také jedním z hlavních úkolů místní správy 

ve městech a obcích. Zneškodňování odpadů ekologicky příznivým způsobem se stává 

stále obtížnějším a nákladnějším. Malé množství domovních odpadů je spalováno nebo 

kompostováno, většina (přes 90 %) však končí na skládkách komunálního odpadu. 

Plochy vhodné pro skládky odpadů jsou stále méně dostupné a jejich vyčleňování pro 

tyto účely vyvolává silný odpor obyvatel. 

Odpadové problematice je možné a nutné věnovat dostatečný prostor již 

na prvním stupni základní školy. Téma odpady bývá pro žáky na základní škole často 

zužováno jen na prováděný sběr papíru. U ostatních odpadů pak vzniká dojem, že je 

stačí třídit nebo odděleně sbírat, a tím je problém vyřešen. To je ovšem pouze první 

krok. Protože s odpady přicházíme do kontaktu denně, je zapotřebí žáky k žádoucí 

činnosti inspirovat. Výchovné působení by nemělo být zpochybňováno neblahou 

zkušeností, že vytříděné odpady skončí promíchané na skládce. Je nutné zprostředkovat 

dětem orientaci v této problematice jako celku. 
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Přitom je třeba přihlédnout k rozumové vyspělosti dětí. Měly by vědět, že člověk 

produkuje odpady ve dvou fázích. Poprvé při výrobě žádaného zboží a podruhé po jeho 

dosloužení. Například při výrobě osobního automobilu vznikne asi 15 tun pevných 

odpadů. Ročně se vyrobí 35 milionů nových automobilů, to znamená 525 milionů tun 

pevných odpadů. Děti vyrůstají ve společenském klimatu, které má zcela odlišný postoj 

k věcem denní potřeby, než tomu bylo v době našich předků. „Postoj jídlo dojez, 

materiál dopotřebuj, užitý využij jinak, oblečení i boty donos neboje předej mladšímu či 

potřebnějšímu, za neopravitelné najdi nebo vyrob náhradu, odepři si, co je zbytečné je 

v současnosti nahrazen jakýmsi běžícím pásem, na kterém se stále dokola a stále 

rychleji míhají hesla kup - spotřebuj - zahoď - utíkej koupit nové" ( M Á C H A L 2000, 

s. 121). 

9.2. Cíle a předpoklady 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi a v souladu s cílem této diplomové 

práce jsem vytyčila pro projekt tyto hlavní cíle: 

• Seznámit žáky s odpady jako celosvětovým problémem, který se týká každého z nás, 

a ukázat jim možnosti ekologického chování, kterými mohou sami přispět k jeho 

řešení. 

• Podporovat přenášení získaných poznatků a zájmu o tuto problematiku k dalším 

žákům školy a do rodin. 

• Umožnit žákům netradiční pohled na odpady jako objekty, které mohou dále 

využívat. 

• Navrhnout a ověřit různé výukové metody vhodné pro ekologickou výchovu 

v pátém ročníku základní školy s důrazem na kooperativní a skupinové formy práce. 

• Zaznamenat a reflektovat stav a vývoj klíčových kompetencí žáků ovlivňovaných 

činnostmi v projektu a celkovou atmosférou ve třídě. 

Předpokládám, že: 

• činnosti realizované v projektu podpoří u žáků rozvoj klíčových kompetencí, 

lesů. 



• bude dosaženo pozitivních výsledků ve vztahu žáků k životnímu prostředí, 

v šetrnějším nakládání s odpady, to je omezení produkce a třídění 

• vliv na úspěch mají další podmínky, které na dítě působí, především životní styl 

rodiny; dítě může tento styl pod vlivem nových zkušeností ovlivnit. 

Cíle v oblasti vědomostí: 

• Žák chápe význam termínů, vztahujících se k problematice odpadů v lokálním i 

globálním měřítku, využívá je pro tvorbu otázek a odpovědí v dané oblasti a pro 

samostatné vyjadřování myšlenek a pocitů. 

• Seznámí se s pravidly zakládání a sledování pokusu. 

• Uvádí příklady ze svého okolí, kdy dochází k prospěšným nebo škodlivým zásahům 

do životního prostředí. 

• Ví, která opatření se provádějí v oblasti odpadové problematiky ve městě, případně 

regionu. 

• Chápe vlastní odpovědnost ve vztazích k prostředí, smysl skromnosti, šetrnosti. 

Cíle v oblasti dovedností: 

• Žák vyjadřuje a obhajuje vlastní názor, naslouchá názorům druhých, vhodně 

argumentuje a zapojuje se do diskuse. 

• Rozvíjí svou dovednost pracovat soustředěně, samostatně a tvořivě. 

• Srozumitelně a kultivovaně se vyjadřuje v písemném i ústním projevu. 

• Spolupracuje a pracuje ve skupině, podílí se na kvalitě společné práce. 

• Hledá způsoby řešení problémů na základě zvažování různých možností, vlastních 

zkušeností a předvídavosti. 

• Dovede posoudit a zhodnotit kvalitu své činnosti i z hlediska ochrany životního 

prostředí. 

• Předchází vzniku zbytečných odpadů, třídí odpady a přispívá tím k jejich recyklaci. 

• Osvojuje si rukodělné postupy při práci s materiály. 
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Cíle v oblasti postojů: 

• Žák má pozitivní vztah k učení. 

• Chápe smysl spolupráce ve skupině, respektuje odlišné názory. 

• Usiluje o zdravý životní styl, chová se šetrně k přírodě, vnímá její krásu. 

• Má úctu ke svému rodišti, regionu, jeho tradicím. 

• Chápe život jako nejvyšší hodnotu, pomáhá aktivně při ochraně životního prostředí 

ve svém okolí, snaží se přispět k jeho zlepšení. 

• Chová se ohleduplně k životnímu prostředí při činnostech, které vykonává. 

9.3. Organizace a zpracování projektu 

Před projektem: 

• projednání spolupráce s Magistrátem města Jihlavy - zajištění besedy a exkurze 

na skládku odpadů, osobní návštěva na místě, projednání témat, přihlášení třídy 

na program Den Země 

• dotazník pro žáky 

• seznámení rodičů s projektem na třídní schůzce s žádostí o spolupráci a podporu 

• seznámení vedení školy s projektem 

Projekt: 

I. setkání - Omezuj, znovupoužívej, recykluj 
II. setkání - Obaly - budoucí odpady 

III. setkání - Žlutý kontejner 
IV. setkání - Oslava Dne Země 
V. setkání - Zpracujeme použitý papírem 

VI. setkání - Exkurze na městskou skládku odpadů 
VII. setkání - Hra o Zemi 

Po projektu : 

• hodnocení projektu, zkompletování portfolia skupin 

• dotazník pro žáky - posouzení rozvoje vědomostí a postojů žáků 

• závěrečné zhodnocení 
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Všechna setkání jsou zpracována podle následujícího jednotného schématu: 

Pořadí a název setkání 

Cíl: 

Pomůcky: 

Klíčová slova: 

Místo: 

Pořadí a název aktivity organizační forma metoda 

Popis průběhu 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

I. Kompetence k učení 

II. Kompetence k řešení problémů 

III. Kompetence komunikativní 

IV. Kompetence sociální a personální 

V. Kompetence občanské 

VI. Kompetence pracovní 

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: 

Český jazyk a literatura (ČjL), Člověk a jeho svět (ČJS), Umění a kultura (UaK), 

Matematika a její aplikace (M), Člověk a svět práce (ČSP), Dramatická výchova (DV), 

Člověk a zdraví (ČaZ), Informační a komunikační technologie (IKT) 

Osobnostní a sociální výchova (OSV), Výchova k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech (EGS), Environmentálni výchova (EV), Mediální výchova (MV), 

Výchova demokratického občana (VDO) 

Reflexe učitelky: 
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9.4. Části projektu 

9.4.1. I. setkání Omezuj, znovupoužívej, recykluj 

Cíl: Žáci si uvědomí smysl třídění odpadů a prakticky se mu naučí. 

Pomůcky: vyrobené balónky, šňůra s kolíky, text písně, papíry na poznámky, psací 

potřeby, podpisová listina, magnetofon, papírové krabice, barvy a štětce, brožura Co 

s tím?, kartičky s názvy odpadků, stopky, odpadový papír, balicí papír 

Klíčová slova: odpad, třídění odpadů, kontejner, omezení spotřeby, recyklace, magistrát 

města 

Místo: třída, chodba 

Představujeme se jako tým, který bude společně pracovat na našem projektu. Děti drží 

v ruce balónky, dříve vyrobené z odpadové lepenky jako dekorace třídy s datem 

narození a fotografií. Jejich ukázku představuje Příloha 1.1. Představují se místo jmény 

vlastnostmi začínajícími stejnými písmeny jako jejich jména a přidají pohyb, který 

vlastnost vyjadřuje. Ostatní se snaží vlastnosti zapamatovat, protože potom sousedy 

představují jejich vlastnostmi. Na daný pokyn vybíhají a připevňují balónky zpět 

na místa kolíkem na šňůru ve správném pořadí podle data narození. 

III. Žák se dovede výstižně vyjádřit a naslouchat ostatním. 

ČjL - Komunikační a slohová výchova, OSV - Osobnostní vývoj 
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3. Stromy společná vytváření dovedností 

Rozdáváme texty písně W. Daňka, uvedené v Příloze 1.2, posloucháme nahrávku, 

později zpíváme sami s doprovodem kytary. Píseň se stává jednotící znělkou pro 

všechna naše další setkání. 

I. Žák uplatní a rozvíjí pěvecké dovednosti. 

IV. Podílí se na utváření příjemné atmosféry ve třídě, emotivně prožívá působení 

hudby. 

UaK - Hudební výchova 

4. Myslím si, žc... společná diskuse 

Děti se vyjadřují k těmto tvrzením: 

• Naše společnost je moderní a technicky vyspělá. 

• Na začátku i konci spotřeby stojí příroda. 

• Z přírody bereme víc, než opravdu potřebujeme. 

• Při výrobě věcí nehledíme na to, aby se odpad, který jednou vznikne, dal znovu 

využít nebo snadno zneškodnit. 

• Odhazujeme věci, které ještě ani zdaleka nedosloužily. 

• Ideální obal je ten, který vůbec nevznikne a přitom nechybí. 

Závěr diskuse shrnujeme do hesla: „Omezuj, znovupoužívej, recykluj" („redukce, 

reuse,recycle") 

II. Žák tvořivě myslí, je schopen obhájit svá rozhodnutí. 

III. Výstižně se vyjadřuje, naslouchá promluvám druhých, rozumí jim, vhodně reaguje. 

EV - Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 

OS V - Sociální rozvoj, ČjL - Komunikační a slohová výchova, EGS - Jsme Evropané, 

ČJS - Rozmanitost přírody 
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5. Školní rada společná, samostatná inscenační metoda 
názorová škála 

Zahájení projektu bylo načasováno na týden, kdy byly do školy přivezeny kontejnery 

na tříděný odpad - na papír a plasty. Hrajeme hru na školní radu, na které se 

rozhodovalo, zda na naší škole budeme či nebudeme třídit odpad. Šest dětí si losuje roli 

s přiděleným stanoviskem. Pro třídění je pracovník magistrátu města, učitelka, 

souhlasící rodič; proti je nesouhlasící rodič, uklízečka, školník. Ostatní žáci se svobodně 

rozhodují o svém stanovisku, dva žáci jsou nestranní pozorovatelé: reportér z rádia a 

novinář. Žáci promýšlejí své argumenty a zapisují si je na lístek. Některé z nich uvádím 

v Příloze 1.3. Ředitel (učitelka) pronáší úvodní slovo a řídí následující diskusi. Děti 

po vyjádření stanoviska zaujímají místo na názorové škále. Konečné hlasování ukazuje 

zájem většiny dětí o třídění odpadu, čtrnáct dětí hlasovalo pro třídění, osm bylo proti. 

Zapisují svoje jméno s postojem do podpisové listiny. Ředitel má závěrečné slovo a 

zapisuje do podpisové listiny závěrečné stanovisko. Příloha 1.4 ukazuje zdařilou 

nahrávku, kterou reportér doma namluvil na magnetofon a článek, sepsaný novinářkou 

do místních novin. 

II. Žák promýšlí a plánuje způsob řešení problému, sleduje vlastní pokrok. 

III. Kultivovaně komunikuje, obhajuje názor, argumentuje. 

V. Respektuje předsvědčení druhých lidí, chápe environmentálni problém. 

ČjL - Komunikační a slohová výchova, EV - Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí, OSV - Osobnostní rozvoj, Morální rozvoj, MV - Tvorba mediálního sdělení 

6. Výroba krabic na separovaný sběr skupinová produkční metody 

Podobné stanovisko jako naše školní rada zaujalo i vedení naší školy a od tohoto týdne 

začíná třídění papíru a plastů. Protože kontejnery jsou umístěny na opačném konci 

chodby, vyrábíme si krabice na separovaný sběr ve třídě, který bude do kontejnerů 

odnášet služba. Ve škole se třídí papír a PET lahve spolu s nápojovými kartony. Ostatní 

krabice jsou uloženy ve skříni, žáci do nich výjimečně ukládají skleněné lahve, někteří 

přinášejí z domova aluminiové folie. Jejich likvidace proběhla jednorázově. 

lesů. 



Žáci se rozdělují do pěti skupin a losují si barvu krabice a druh odpadu v souladu 

s běžnou praxí ve městě. Krabice barví. Jejich další použití ve třídě znázorňuje Příloha 

1.5. 

Zelená - směsné sklo 

Modrá - papír 

Žlutá - PET lahve, nápojové kartony 

Šedá - kovy 

Zbytkový odpad - krabice byla použita pouze pro následující hru, umístěna na 

odpadkovém koši. 

IV. Žák efektivně spolupracuje s druhými při společné práci. 

VI. Používá bezpečně a účinně materiály a pomůcky. 

UaK - Výtvarná výchova 

7. Co s tím? aneb jak správně nakládat s odpady skupinová práce s textem 

Ze stejnojmenné příručky vydané Magistrátem města Jihlavy v roce 2004, jejíž ukázku 

představuje Příloha 1.6, mají žáci ve skupinách za úkol zjistit, které odpady se 

do Jej ich" krabice ukládají, co se do ní naopak vhazovat nesmí a co se děje 

s vytříděným materiálem. Úkolem navíc pro rychlejší žáky je zjistit ze stejného zdroje 

údaje o zákonu a vyhlášce o odpadech. Své poznatky přednesou ostatním skupinám, ty 

jsou vyzvány k pozornému poslouchání ve prospěch následující hry. 

I. Žák vyhledává informace a užívá je v praktickém životě. 

III. Naslouchá prezentaci skupin, formuluje výstižně vlastní poznatky. 

V. Poznává, že odpovědným nakládáním s odpady se angažuje ve prospěch řešení 

celospolečenského problému podléhajícího zákonu a vyhláškám obcí. 

ČjL- Komunikační a slohová výchova, EV - Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí, OS V - Sociální rozvoj, ČJS - Rozmanitost přírody, VDO - Občanská 

společnost a stát 
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8. Třídění odpadu společná didaktická hra 

Použijeme kartičky s názvy odpadků vyhozenými o víkendu do odpadu, které měly děti 

v počtu pěti vyrobit za domácí úkol. Po třídě rozložíme připravené krabice, vybereme 

pět žáků a postavíme je stranou. Na daný povel mají ostatní děti rozdělit každý svoje 

odpadky na kartičkách do příslušných krabic a vrátit se zpět na místo. Na stopkách 

měříme, jak dlouho jim to trvá. 

V druhé části hry sesypeme všechny odpadky na jednu hromadu a pět žáků, které 

jsme předem určili, má stejný úkol - roztřídit odpad na jednotlivé složky a dát ho 

na příslušná místa. Měření času jasně ukazuje na výhodnost třídění odpadů předem 

přímo v domácnostech oproti drahému třídění v třídírnách. Zjišťujeme také, že mnoho 

odpadků do obyčejných kontejnerů vlastně vůbec nepatří a jejich směs se může stát 

nebezpečným odpadem. Děti mají za úkol získat pro třídění ty rodiče, v jejichž 

domácnosti se odpad dosud netřídí. 

Žák efektivně využívá informace v procesu učení a praktickém životě. 

III. Využívá komunikativní dovednosti k propagaci svých poznatků a postojů v rodině. 

IV. Efektivně spolupracuje s druhými při hře, oceňuje jejich zkušenost. 

ČjL - Komunikační a slohová výchova, ČJS - Rozmanitost přírody, EV - Lidské 

aktivity a problémy životního prostředí 

9. Výroba plakátu skupinová produkční metody 

Protože si nechceme dnešní poznatky nechat pro sebe, ale povzbudit i ostatní žáky školy 

k třídění odpadu, vyrábíme ve skupinách plakáty, které umístíme k novým kontejnerům 

na papír na chodby školy. Víme, že papír se vyrábí ze dřeva, dřevo získáváme ze stromů 

a bez stromů by nebyl život na naší planetě. Pokusíme se stromu vrátit jeho původní 

podobu a vytváříme ho z použitých novin a reklamních letáků, výkresů z hodin výtvarné 

výchovy, popsaných papírů z bloků aj. Děti připojují i vhodná hesla, ukázky jsou 

uvedeny v Příloze 1.7. 

III. Žák pomocí stručného písemného projevu vyjadřuje svůj postoj k problematice 

třídění odpadů, prezentuje jej na veřejnosti. 
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IV. Chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými. 

VI. Volí vhodnou techniku k originálnímu zpracování produktu. 

ČjL - Komunikační a slohová výchova, EV - Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí, UaK - Výtvarná výchova 

10. Hodnocení 1. setkání skupinová rozhovor 

samostatná samostatná práce žáků 

Po poradě ve skupině mluvčí skupin hodnotí práci skupiny před ostatními skupinami, 

postřehy ze svého pozorování sděluji i já. Potom žáci stručně odpovídají písemně 

na otázky: 1. Jak se ti dnes pracovalo ve skupině? 2. Co se ti líbilo při prvním setkání 

našeho projektu? 3. Bylo to dnes zajímavější než jindy? 4. Zapamatoval sis něco 

nového? 

Příklady odpovědí žáků: 

• Ve skupině mě to vždycky baví. 

• Dneska mě to bavilo víc, než když jsou normální hodiny. 

• Když mluví paní učitelka, tak se ostatní tolik nevykecávají. 

• Vždycky mě ve skupině štve, že Kuba nechce nic dělat a blbne. Jinak to ušlo. 

• Mně je to jedno, hlavně že se nepíše na známky. 

• Líbilo se mi, jak jsme zpívali s kytarou. Ta písnička ale byla dost těžká. 

• Dneska to bylo super, doufám, že příště to bude taky dobrý. 

• Už rozeznám, na co slouží která barevná popelnice. 

• Nechápu, proč se učíme zrovna o odpadech, našlo by se i něco zajímavějšího. 

• To je dobrý, že se i s obyčejnýma odpadkama dají hrát hry. 

• Dobrý bylo to hraní na školu. 

• To je dobře, že jsme udělali ty plakáty na chodby, třeba si toho ostatní všimnou a 

začnou taky třídit papír. 

• U nás doma už nosíme dávno flašky a noviny do kontejneru a jsem ráda, že se to 

bude dělat i ve škole, protože je to užitečné. 
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• Nejlepší byla ta hra, jak jsme to měli rychle proti těm, co si kartičky vytahovali 

z jedné hromady. 

• Nejradši mám, když něco vyrábíme, a chtěl bych, abychom vyráběli i příště. 

• Dneska se mi to ve škole líbilo, protože jsme hodně hráli a dělali plakát a ani jsme 

se moc neučili. 

I. Žák posoudí svůj vztah k učení a jeho výsledky, případně svůj vlastní pokrok, určí 

překážky bránící učení. 

IV. Zhodnotí kvalitu společné práce. 

OSV - Sociální rozvoj, Osobnostní rozvoj 

Reflexe učitelky: 

Žáci přivítali zprávu o projektu, který jim bude jeden v každém měsíci 

zpestřovat vyučování. Při seznamovací hře někteří žáci reagovali pohotově, jiní byli 

poněkud rozpačití, ale všichni byli spokojeni, když se jim na závěr podařilo vytvořit 

řadu balónků správně seřazenou podle dat narození. Následují píseň byla dost náročná, 

ale dětem se líbila a opakováním v dalších setkáních se j i podařilo zvládnout. V řízené 

diskusi se vedle vyspělých argumentů objevily i názory naivní a konzumní. Průběh 

simulační hry jsem se neodvažovala předvídat. Moje předchozí zkušenost s hraním rolí 

ve třídě nebyla vždy dobrá z důvodu přítomnosti několika neukázněných chlapců, kteří 

podobné činnosti většinou dost narušovali. Svěřila jsem proto důležitější role 

tvořivějším žákům, kteří hru dobře usměrňovali. Někteří potřebovali při formulaci 

argumentu moji pomoc. Názorová škála, zařazená do výuky poprvé, byla časově 

náročná, ale poskytla nám přehled o stanoviscích ve třídě a jejich lepší formulaci. 

Po překonání počátečního chaosu byly děti výsledkem našeho snažení příjemně 

překvapené. Výroba krabic na tříděný odpad byla oddechem před prací s informační 

příručkou, ve které se děti kromě konkrétních vědomostí dozvěděly, že zodpovědnost 

zatřídění odpadů je poměrně velká starost pro magistrát města. O úspěchu následující 

hry na třídění odpadu svědčí skutečnost, že děti samostatně s vlastními pravidly ve hře 

pokračovaly i po jejím skončení a vyhlášení přestávky. Většina lístků byla správně 

zařazena. Výroba plakátů, které prezentovaly celodenní činnost třídy na chodbách školy 
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v blízkosti nově instalovaných kontejnerů, vyzněla jako příjemná relaxace po náročném 

dni. Vhodné texty, inspirované také dostupnými propagačními materiály, které k nim 

připojila většina žáků, potvrdily, že se nám podařilo splnit cíl úvodního dne našeho 

projektu v oblasti vědomostí a dovedností a položit základ k utváření správných postojů. 

Po hodnocení setkání uvnitř skupin se vyjádřili celkově pozitivně i jejich mluvčí 

před celou třídou, rovněž já jsem měla důvod ke kladnému hodnocení dne. Žáci poté 

vyplnili malý dotazník, v odpovědích se objevily ohlasy převážně kladné nebo 

indiferentní. Všechny použité metody, přizpůsobené možnostem věku dětí, se osvědčily 

jako vhodné. Největší úspěch u dětí sklidily metody, při kterých si ani neuvědomují, že 

se učí. Myslím si, že situace, kdy žák zkonstatuje, že „...jsme se dneska ani moc 

neučili..." a učitel u něho přitom pozoruje osvojené znalosti i dovednosti, by 

na 1. stupni základní školy měla nastávat co nejčastěji. 
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9.4.2. II. setkání Obaly - budoucí odpady 

Cíl: Žáci se seznámí s historií a současností obalových materiálů, s možnostmi jejich 

recyklace (s použitím technik doporučených programem RWCT). 

Pomůcky: obaly od potravin, papíry, psací potřeby, pastelky, fixy, texty Obaly a 

historie a Obaly a současnost (EKO-KOM 1997) 

Klíčová slova: obal, kov, plast, sklo, papír, doba minimální trvanlivosti, hygienická 

nezávadnost 

Místo: třída 

1. Obaly a historie 

1.1. Evokace společná 
skupinová 

rozhovor 
VÍME - CHCEME VĚDĚT - DOZVĚDĚLI JSME SE 

Děti dostaly za úkol přinést obal od své oblíbené potraviny. Prohlížíme š i je a hovoříme 

o tom, že v obchodě je často vybíráme podle toho, jak jsou zabalené. Především 

u nových výrobků spoléháme na informace, které nám obal poskytuje. Rádi si přineseme 

z obchodu věci pěkně, prakticky a užitečně zabalené. 

Děti vytváří čtyřčlenné skupiny a společně vyplňují první dva sloupce 

v předtištěné tabulce k metodě VÍME - CHCEME VĚDĚT - DOZVĚDĚLI JSME SE. 

Otázka zněla: „Jak lidé uskladňovali potraviny v minulosti a jak je uchovávají dnes, 

jaké znáš druhy obalů a co o nich víš?" Ukázku práce jedné ze skupin obsahuje Příloha 

11.1. 

1.2. Uvědomění si významu samostatna čtení výkladového textu 

I. Zák si vybavuje dosavadní znalosti a využívá je v procesu učení. 

III. Výstižně vyjadřuje své myšlenky a názory v ústním i písemném projevu. 

IV. Přispívá k debatě celé třídy i k diskusi v malé skupině. 

ČjL - Komunikační a slohová výchova, ČJS - Lidé a čas 
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Každé dítě dostává vlastní text Obaly a historie, uvedený v Příloze II. 2, a zpracovává jej 

metodou I.N.S.E.R.T. Používáme tři značky: V - vím, + - je pro mě nové, ? -

nerozumím. Při výběru údajů jsem dbala na to, aby v něm nebyla jen nejdůležitější 

fakta, ale i některé zajímavosti, které upoutají pozornost dětí. 

I. Žák čte s porozuměním, vyhledává a třídí informace a využívá je v procesu učení, 

operuje s obecně užívanými symboly. 

IV. Vytváří si pozitivní představu o sobě, která podporuje samostatný rozvoj. 

ČjL - Literární výchova, ČJS - Lidé a čas, Rozmanitost přírody, OS V - Sociální rozvoj 

1.3. Reflexe společná, skupinová. diskuse, práce s textem 

Po přečtení textu o něm hovoříme společně. Děti sdělují, co už věděly, co bylo nové 

nebo co je překvapilo, vysvětlujeme si nejasnosti. Děti text odevzdávají a zpaměti 

doplňují poslední sloupec DOZVĚDĚLI JSME SE. Hodinu zakončujeme 

konstatováním, že v minulém století byly objeveny nové materiály pro obaly, které se 

staly nepostradatelné pro každodenní život. Neméně důležitá je také možnost jejich 

opakovaného použití a snadné zneškodnění. 

I. Žák je schopen využít informace v praktickém životě na základě jejich pochopení a 

propojení. 

III. Prokazuje pochopení textu v ústním i písemném projevu. 

IV. Přispívá k debatě celé třídy i k diskusi v malé skupině. 

EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, ČjL - Literární výchova, 

Komunikační a slohová výchova, ČJS - Lidé a čas, Rozmanitost přírody, OSV -

Sociální rozvoj 

2. Obaly a současnost 

2.1. Evokace skupinová klíčová slova 
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Čtyřčlenné skupiny přemýšlejí, jak spolu slova napsaná na tabuli budou souviset v textu, 

který budou číst (plechovka, vratná láhev, vlnitá lepenka, PET láhev). 

I. Žák uvádí do souvislosti obecně užívané termíny. 

IV. Podílí se na utváření atmosféry ve skupině, v případě potřeby poskytne pomoc nebo 

o ni požádá. 

V. Předvídá základní ekologické souvislosti. 

ČjL - Literární výchova, komunikační a slohová výchova, ČJS - Rozmanitost přírody, 

EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, OSV - Sociální rozvoj 

2.2. Uvědomění si významu skupinová, skládankové učení, práce s textem 

kooperativní 

Děti mají za úkol blíže se seznámit s jednotlivými druhy obalů a způsobem jejich 

likvidace či recyklace. Využíváme k tomu strategii SKLÁDANKOVÉ UČENÍ. Skupiny 

dostávají text Obaly a současnost, který mohou rozstříhat. Má tyto části: 1. Plechovka, 

2. Plasty, 3. Skleněné lahve, 4. Papír. Skupiny obdrží také pracovní list Co jsme se 

dozvěděli. Text i pracovní list uvádím v Příloze II. 3. Po přečtení a poradě ve skupině 

se vytvářejí expertní skupiny, porovnávají se postřehy a po návratu do své skupiny a 

informování ostatních se využívají ověřené informace k písemnému zodpovězení 

zadaných otázek. Na závěr společně kontrolujeme správnost pochopení jednotlivých 

částí a sdělujeme si, jak se potvrdila naše předvídání při přemýšlení nad klíčovými 

slovy. Skupiny, které odevzdaly správné odpovědi, jsou další den odměněny. 

I. Žák využívá pro efektivní učení vhodné způsoby a strategie, vyhledává a třídí 

informace, porovnává a kriticky posuzuje závěry své i ostatních, diskutuje 

o výsledcích svého učení. 

III. Naslouchá promluvám druhých a vhodně na ně reaguje, využívá komunikativní 

dovednosti ke spolupráci s ostatními lidmi. 

IV. Přijetím role při pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, chápe 

potřebu efektivně spolupracovat, čerpá poučení z toho, co si druzí myslí a říkají. 

ČjL - Literární výchova, Komunikační a slohová výchova, ČJS - Lidé a čas, 
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Rozmanitost přírody, OSV 

životního prostředí 

- Sociální rozvoj, EV - Lidské aktivity a problémy 

2.3. Reflexe skupinová řešení problémů, produkční 
Správné pochopení učiva žáci prokáží při následující činnosti. Představujeme si, že jsme 

výrobci obalů pro nový výrobek. Výsledek by měl splňovat všechny funkce, které by 

obal měl mít. Měl by být přitažlivý pro zákazníka, měl by být vyroben z odpovídajícího 

materiálu, aby byl hygienicky nezávadný. Jaké informace by na něm měly být uvedeny? 

Skupiny si losují svůj výrobek: 1. Limonáda, 2. Sušenky, 3. Šampon na vlasy, 

4. Zmrzlina, 5. Drůbeží párek, 6. CD přehrávač 

Skupiny plní úkoly, napsané na tabuli: 

1. Nakreslete obal a vymyslete jméno výrobku. 

2. Napište, jaký materiál jste použili a proč? 

3. Napište, jaké funkce bude obal plnit? 

4. Které informace bude obal obsahovat? 

Skupiny si navzájem představují svoje výtvory, jejichž ukázky obsahuje Příloha II.4. 

I. Žák efektivně využívá informace při tvůrčích činnostech, prokáže jejich pochopení. 

II. Hledá varianty řešení problému, naplánuje způsob jeho řešení. 

III. Vyjadřuje své myšlenky, vhodně reaguje na názory druhých. 

IV. Účinně spolupracuje ve skupině. 

V. Rozhoduje se v zájmu podpory zdraví. 

CjL - Komunikační a slohová výchova, OSV - Sociální rozvoj, EV - Lidské aktivity a 

problémy životního prostředí, UaK - Výtvarná výchova 

3.IIodnocení II. setkání skupinová rozhovor 
samostatná samostatná práce žáků 

V průběhu poslední činnosti obcházím skupiny a navzájem si sdělujeme svoje postřehy 

a hodnocení z průběhu dne. Potom žáci písemně odpovídají na otázky: 1. Bylo pro tebe 
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snadné nebo těžké vysvětlovat spolužákům, co ses dozvěděl? 2. Poslouchali tě ostatní 

při vysvětlování? 3. Bavilo tě poslouchat spolužáky? 4. Zapamatoval sis dnes něco? 

Příklady odpovědí žáků: 

• Bavilo mě poslouchat ostatní ze skupiny a pak psát odpovědi na otázky. 

• Moc mě to nebavilo, protože někdo to říkal zmateně, že se tomu nedalo rozumět. 

Pak jsme si to musely s Bárou přečíst znovu, abysme mohli odpovědět na ty otázky. 

• Když mám něco vykládat před ostatními, tak to nemám rád. 

• Nebavilo mě poslouchat kluky, protože si z toho dělali legraci. 

• Někdo mě poslouchal a někdo ne. 

• Bylo to docela zajímavé, ale už jsem toho dost zapomněla. 

• Pamatuju si, jak to dělali s jídlem lidé v historii. 

• Myslím si, že moje přednáška byla ucházející, ale nevím, jestli si to někdo 

pamatuje. 

I. Žák zhodnotí efektivnost vhodných strategií pro vlastní učení, vlastní úsilí. 

III. Posoudí vlastní schopnost vyjádřit se výstižně a naslouchat druhým lidem. 

IV. Kriticky zhodnotí svůj podíl na účinné spolupráci ve skupině. 

OSV - Sociální rozvoj, Osobnostní rozvoj 

Reflexe učitelky: 

Metodou VÍME - CHCEME VĚDĚT- DOZVĚDĚLI JSME SE pracovali žáci 

ve třídě poprvé. V tématu Obaly a historie většina skupin rychle a bez problémů 

vyplnila první a poslední část, což potvrdilo, že děti mají již dost zkušeností a zvolený 

text se zajímavými informacemi byl dobrou volbou. Většina váhala nad částí prostřední 

a bylo třeba, abych je inspirovala několika svými nápady. Nejvíce údajů dodávali 

ve všech fázích opět iniciativnější a pohotovější žáci, což těm opačně se projevujícím 

nevadí nebo i vyhovuje. Použití značek při práci s textem byla zajímavá novinka a určitě 

zlepšila soustředěnost při čtení. Práce s klíčovými slovy opět prokázala, že většina žáků 

vnímá společenskou atmosféru, povzbuzující občany k třídění odpadů vhodných 

k recyklaci, některé představy jsou ovšem nepřesné jak u dětí, tak v jejich rodinách. 
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Na strategii Skládankové učení oceňuji, že vyžaduje odpovědnost od všech členů 

skupiny. Zprostředkovat pro skupinu odpovědi na dvě otázky, vztahující se k jejich části 

textu, nebyl pro děti problém až na několik výjimek. Za ty pak s větší či menší ochotou 

zapracovali ostatní. S ohledem na takové případy, které jsem při přípravě nezohlednila, 

jsem zkonstatovala, že článek by měl být kvůli lepší orientaci kratší. Při závěrečném 

sebehodnocení žáci sice nereflektovali větší přínos v získání vědomostí zásluhou 

nových metod, ale moje pozorování bylo pozitivní nejen v tomto směru, ale i v pokroku 

v kooperaci ve skupinách. 
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9.4.3. III. setkání Žlutý kontejner 

Cíl: Žáci založí pokus a provádí pozorování, řeší a vymýšlejí problémové úlohy, 

využívají odpadové materiály pro dekorativní účely. 

Pomůcky: plastové lahve, sklenička, listy papíru, ohryzky jablek, použité ubrousky, 

skleněné kuličky, sklenice se širokým hrdlem, zemina, neúplný protokol, nápojové 

kartony od mléka, nůž, nůžky, hřebíky, textilní materiály, igelitové pytle, lepidlo, směs 

na krmení ptáků, encyklopedie, Velká kniha pro malé mistry 

Klíčová slova: rozklad odpadů, pokus, protokol, plastová láhev, nápojový karton, 

dekorace 

Místo: třída, chodba 

1. Motivace skupinová brainstorming, 

diskuse 

Ukazujeme si předměty z různých materiálů (plastová láhev, sklenička, list papíru, 

ohryzek jablka). Děti ve skupinách diskutují a píší svůj názor na to, v jaké posloupnosti 

probíhal vývoj materiálů a hmot (organický odpad, papír, sklo, plast). Následuje 

společná kontrola správnosti. 

I. Žák si uvědomuje souvislosti přírodních a sociokulturních jevů. 

III. Zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. 

ČJS - Lidé a čas, ČjL - Komunikační a slohová výchova, OS V - Sociální rozvoj 

2. Rozklad plastů a jiných odpadů skupinová experimentování 

Při následujícím pokusu budeme mít možnost pozorovat procesy rozpadu a rozkladu. 

Každá skupina nasype do sklenice se širokým hrdlem vrstvu zeminy a navlhčí ji. 

Ke straně, kterou můžeme pozorovat, vloží děti vylosovaný druh odpadového materiálu 

(popsané papíry, použité ubrousky, skleněné kuličky, kousky plastové láhve, ohryzky, 

kousky brambor), zeminu doplní po okraj a opět navlhčí. Rozdáváme protokoly 

obsažené v Příloze III.], skupiny doplní chybějící údaje a zapíší vlastní domněnku. 
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Dostávají za úkol třikrát po týdnu zapsat výsledky pozorování své i všech ostatních 

skupin, sestavit závěr z pokusu a porovnat ho s domněnkou. Děti se dozvídají, za kolik 

let se jednotlivé materiály v zemi zcela rozpadnou. 

Ukázky z domněnek žáků: 

• ohryzek se rozpadne, brambor zplesniví, plastu ani sklu se nic nestane, papír bude 

špinavý 

• sklo a plast zůstane, ohryzek, brambor a papíry se rozloží 

• plast bude na kousky, sklo se nezmění, z papírů nezbyde nic, ohryzky a brambory 

budou shnilé 

• za tři týdny se s ničím nic nestane 

• všechno zůstane kromě těch odpadů z rostlin 

• kulička zůstane jako na začátku, plast zkrabatí, z ubrousku nezůstane nic 

I. Žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje 

z nich závěry. 

III. Využívá komunikativní dovednosti ke spolupráci se členy skupiny i skupin 

ostatních. 

VI. Používá bezpečně materiály, vytrvale se podílí na dokončení dlouhodobého úkolu. 

EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, ČJS - Rozmanitost přírody, 

OSV - Sociální rozvoj, 

3. Řešení úloh skupinová řešení problémů 

Proč se použité plastové lahve sešlapují? Je to vůbec nutné? Po praktické ukázce, kterou 

znázorňuje fotografie v Příloze III.2, počítají žáci ve dvojicích slovní úlohy. 

Do plastového pytle se vejdou asi 4 nesešlápnuté plastové lahve nebo asi 8 

sešlápnutých lahví. Kolik sešlápnutých lahví se vejde do pytle, do kterého se vejde 15 

nesešlápnutých lahví? Kolik sešlápnutých lahví se vejde do kontejneru, do kterého se 

vejde 120 nesešlápnutých lahví? 

Zjistěte, jak tomu bude u krabiček od mléka a zkuste vymyslet podobnou slovní 

úlohu. 
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Príklady dvojic: 

Postav komín z deseti krabiček od školního mlíčka a změř pravítkem jeho výšku. Potom 

krabičky rozlož, smáčkni a zase polož na sebe. Znovu změř výšku komínku. Kolikrát je 

vyšší komín než komínek? 

Zjisti, kolik rozložených krabiček od mléka zabírá přibližně stejný objem jako 

krabička nerozložená. Za kolik dní budou žáci ze třídy vynášet do kontejneru 

odpadovou krabici, když budou krabičky rozkládat, když ji s nerozloženými krabičkami 

vynášeli asi za 8 dní? 

Papír s řešením děti odevzdávají a ti, kteří měli správný výsledek a vymysleli 

další úlohu, jsou druhý den odměněni. 

III. Žák vnímá problémové situace ve svém okolí, samostatně řeší problém, aplikuje 

osvědčené postupy při řešení obdobných situací. 

IV. Účinně spolupracuje ve dvojici, vytváří si pozitivní představu o sobě a svém 

rozvoji. 

EV — Lidské aktivity a p rob lémy ž ivotního prostředí , O S V — Osobnos tn í rozvoj . 

Sociální rozvoj, M - Nestandardní aplikační úlohy a problémy 

4. Výtvarné zpracování plastových lahví 

od limonád 

skupinová pracovní činnost 

Hovoříme o přednostech a nevýhodách vratných skleněných ahví. Nevratné plastové 

lahve patří zásadně po sešlápnutí do kontejneru. Můžeme je však před tím využít jako 

materiál ve výtvarné výchově. Používáme hřebík, nůž, nůžky, textilní materiály, drát. 

Musíme přemýšlet, jak postupovat, aby vše drželo pohromadě. Podle vlastní fantazie 

vyrábíme ryby a mořské živočichy. Příloha III.3 znázorňuje, jak jsme jimi vyzdobili 

jedno zákoutí na chodbě. Kdyby se nám přestaly líbit, roztřídíme odpady a vyhodíme je 

do příslušných kontejnerů. 

I. Žák využívá získané zkušenosti k tvůrčí činnosti. 

VI. V případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá. 

VI. Používá bezpečně a účinně materiály a nástroje. 
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OSV - Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, ČSP - Práce s drobným materiálem 

5. Použití pomůcek jako dekorace, motivující skupinová produkční 

k třídění odpadů 

Jedna skupina dětí přišla s návrhem, že bychom mohli podobně jako strom z prvního 

setkání vystavit ke kontejnerům na plast i naše pomůcky, které by ukazovaly ostatním 

žákům školy, jak stlačení plastových lahví a nápojových krabiček šetří práci paní 

uklízečkám a benzín popelářským autům. Vytvořené pomůcky jsou vyfotografovány 

v Příloze III. 4. 

III. Žák tvořivě využívá vyrobenou pomůcku k pozitivnímu působení na své okolí. 

V. Chápe základní ekologické souvislosti a environmentálni problém. 

OSV - Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, EV - Lidské aktivity a problémy životního 

prostředí 

6. Výroba ptáčků z odpadních materiálů skupinová kooperativní výuka 

Po dokončení ryb z plastových lahví přišly děti s návrhem, abychom ještě někdy 

vyráběli z nějakých odpadů jiná zvířátka. Pro inspiraci dostaly děti k dispozici knihy 

Velká kniha pro malé mistry I-III, v kterých našly několik možností. Rozhodly se 

v následujících dvou hodinách výtvarné výchovy vyrobit ptáčky ze svých starých 

ponožek, jako výplň použily odpadní materiál z továrny na čalouněný nábytek. Mluvčí 

skupin si okopírovali na školní kopírce návod a seznámili ostatní s pomůckami, které si 

mají přinést z domova. Tentokrát se jednalo o výtvarnou činnost podle předlohy. 

Po vytvoření textilní loutky ji děti barvily podle zvoleného ptačího druhu 

z encyklopedie. Po dokončení práce ji každý pověsil na připravenou větev a řekl 

spolužákům jméno ptáka, kterého se pokusil ztvárnit. Protože bylo ještě zimní období, 

hovořili jsme o důležitosti krmení ptáků lidmi a o zkušenostech dětí. Na závěr každá 

skupina vyrobila z odpadové vlnité lepenky maketu krmítka podle šablony a dovnitř 

na plochu potřenou lepidlem „nasypala" vhodnou směs pro krmení ptáků. Tato pracovní 

činnost je představena v Příloze III. 5. 
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I. Žák vybírá a využívá vhodné způsoby a metody pro uskutečnění svého záměru. 

II. Podílí se na všech fázích řešení problému - plánování, přípravě, realizaci. 

IV. Chápe základní ekologické souvislosti. 

ČJS - Lidé a čas, Rozmanitost přírody, EV - Vztah člověka k prostředí, ČSP - Práce 

s drobným materiálem 

7. Hodnocení III. setkání skupinová rozhovor 

Členové skupin jsou v závěru poslední činnosti vyzváni, aby zhodnotili kvalitu své 

práce a vyslovili uznání těm, kteří navrhli užitečné nápady a myšlenky, měli největší 

podíl na práci a pomáhali se zapojováním všech členů. S každou skupinou chvíli 

strávím, poslouchám postřehy dětí a sděluji jim závěry svých pozorování. 

I. Žák posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy při prováděných činnostech. 

IV. Oceňuje přínos spolužáků při řešení úkolů a respektuje jejich úsudky. 

OSV - Sociální rozvoj. Osobnostní rozvoj 

Reflexe učitelky: 

Přestože žáci pokus tohoto charakteru zakládali poprvé, dobře úkol pochopili, 

pracovali svědomitě a neměli problém s doplňováním protokolu. Jejich zájem nepolevil 

ani při následných kontrolách. Žáci, kteří neměli jasnou představu při formulaci 

domněnky, byli překvapeni při pozorování skutečnosti, ostatní měli radost, když se 

pokus vyvíjel podle jejich představ. To, že si skupiny měly zapisovat do protokolu i 

výsledky pozorování ostatních skupin, přispělo ke spolupráci celé třídy na společném 

úkolu, kdy jsou jedni závislí na druhých. 

Na počátku problémové metody byla celkem jasná představa o tom, že 

sešlapování PET lahví a nápojových kartonů šetří místo v kontejneru, po praktických 

ukázkách a výpočtech byli ale žáci překvapeni, jak významnou úsporu lidské práce, 

pohonných hmot aj. přináší. Potěšující byl návrh žáků zprostředkovat naše poznatky i 

ostatním tak, že použité pomůcky upravíme tak, aby mohly být vystaveny u kontejneru 

lesů. 



na plasty jako propagační materiál. Několika dvojicím se po vyřešení problémové úlohy 

podařilo vymyslet ještě další, muselajsem jim však pomoci s jejich správnou formulací. 

Výtvarné činnosti měly ve třídě jako vždy dobrý ohlas. Děti byly chváleny 

ostatními učiteli za zavěšené dekorace z PET lahví, které oživily jedno temné zákoutí 

školy. Když přišly s přáním ještě něco vyrábět z odpadních materiálů, souhlasila jsem 

pod podmínkou, že to bude plně v jejich režii. Na tvorbě textilní dekorace se skupiny 

podílely od nápadu až po jeho realizaci. Jako vždy ne všichni se stejným zápalem a 

přispěním. Někteří jedinci zcela vyčerpaní šitím jednoduše svůj výtvor nabarvili jako 

černé kosy, ale i ti v houfu krásných pestrobarevných ptáčků zdobili zavěšení na větvi 

až do konce školního roku naši třídu. 

Způsob reflexe, kdy se přidávám ke skupině a s jejími členy hodnotíme aktivity 

dne i kvalitu spolupráce, se mi jeví otevřenější a upřímnější, než když mluvčí skupiny 

pronáší hodnocení před celým třídním kolektivem. Občas se sice nevyhne konfrontaci, 

ale zaznívá i více slov uznání. 
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9.4.4. IV. setkání Oslava Dne Země 

Cíl: Žáci si zapamatují datum Dne Země, poznají aktivity prováděné ve prospěch 

udržitelného rozvoje. 

Pomůcky: nahrávka písně, ekologický kalendář, papír, psací potřeby, propagační 

materiály 

Klíčová slova: ekologický kalendář, Den Země, živočichové a rostliny regionu, Český 

svaz ochránců přírody, magistrát města, propagační materiál 

Místo: třída, Masarykovo náměstí 

1. Motivace - píseň společná poslech 

Žáci poslouchají nahrávku písně v Příloze IV. 1 a hádají její název. 

III. Žák aktivně vnímá hudbu jako prostředek komunikace. 

UaK - Hudební výchova 

2. Sestavování ekologického kalendáře skupinová řešení problémů, 

společná rozhovor 

Známe kalendář se jmény, aby každý věděl, kdy má slavit svůj svátek. Existují však i 

další kalendáře, např. ekologický. V něm mají svůj svátek oceány, ptáci, zvířata, parky... 

Dvojice dostávají chybně sestavený kalendář z vybraných osmi dnů, uvedený v Příloze 

IV.2, jejich úkolem je rozstříhat jej, sestavit správně a nalepit na nový list papíru. 

Uplatňují při tom své znalosti a využívají pomocné indicie: 

22. březen 
Světový den vody 
druhý jarní den 

7. duben 
Světový den zdraví 
na jaře v měsíci bezpečnosti, obě čísla 
v datu jsou menší než 10 

22. duben 
Den Země 
v měsíci bezpečnosti, součet dne a měsíce 
se rovná 26 

5. červen 
Světový den životního prostředí 
čtyři dny po Dni dětí 

lesů. 



16. září 
Mezinárodní den ochrany ozónové 
vrstvy 
týden před prvním podzimním dnem 

4. říjen 
Světový den zvířat 
na podzim v druhém měsíci školního roku 

14. listopad 
Den bez aut 
v měsíci, který je jedenáctý v pořadí, součet 
dne a měsíce v datu se rovná 25 

16. listopad 
Den bez cigaret 
na podzim v měsíci, kdy stromy ztrácejí 
listy, den před Dnem boje studentů za 
svobodu a nezávislost 

Následuje rozhovor o tom, co dny znamenají, vyzdvižen je Den Země - 22. duben. 

I. Žák chápe a systematizuje informace a využívá je v procesu učení. 

II. Využívá vlastního úsudku a zkušeností k řešení problému. 

IV. Efektivně spolupracuje při řešení úkolu. 

EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, ČJS - Lidé kolem nás, 

OSV - Sociální rozvoj 

3. Den Země společná vypraveni 

Jen o málokterém svátku se dá říci, že se týká každého z nás. Platí to pro Den Země, 

kterým je 22. duben. V tento den probíhá po celém světě mnoho akcí, které mají 

upozornit veřejnost na stav životního prostředí a důsledky necitlivého chování vůči 

přírodě. V tento den, a nejen dnes, by měl každý udělat něco pro Zemi. Dnes slavíme 

tento svátek již po třicáté šesté. 22. 4. 1970 se slavil poprvé v USA. Akce se zúčastnily 

miliony občanů, zejména studentů, a měla velký úspěch. V roce 1990 se k americké 

tradici připojil zbytek světa. Sto milionů lidí ze sto čtyřiceti zemí světa dokázalo, že se 

zajímají o ochranu životního prostředí na Zemi (BŘEČKA 2 0 0 6 , s. 2 6 ) . Každý rok tento 

den probíhá velké množství akcí, do kterých se zapojují také školy. My dnes budeme 

slavit tento svátek společně se žáky ostatních jihlavských škol přímo na náměstí, kde 

pro nás připravil program magistrát města. Právě ten má dbát na životní prostředí 

ve městě a jeho okolí a starat se o poučení dětí i dospělých. 
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I. Žák propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a vytváří si 

komplexnější pohled na svět. 

EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

4. Program na náměstí Komplex forem a metod 

Na náměstí byly pro děti připraveny aktivity pro poučení i zábavu: 

• Soutěže zručnosti - stavba nejvyššího komínu z plechovek, střílení florbalovou 

hokejkou na cíl, skládání zvířat puzzle 

• Ukázky z regionu - poznávání mechorostů, zajímavosti ze života živočichů (bobři, 

datel) 

• Hra o Zemi - počítačová hra na měření ekologické stopy 

• Soutěže v poznávání zvířat, rostlin 

• Ukázky kontejnerů a poučení o třídění odpadu 

• Nástěnky s prezentací práce zájmových sdružení na ochranu přírody 

• Možnost zhlédnutí a získání propagačních materiálů 

I. Žák využívá vhodné způsoby pro efektivní učení. 

IV. Podílí se na utváření příjemné atmosféry na základě ohleduplnosti k druhým. 

V. Chápe základní principy, na nichž spočívají společenské normy, chápe základní 

ekologické souvislosti. 

OSV - Sociální rozvoj, Osobnostní rozvoj, ČJS - Rozmanitost přírody, Lidé kolem nás 

5. Výstava propagačních materiálů společná práce s textem 

Příloha IV. 3 přináší výstavku, kterou po návratu do ško y vytváříme ve třídě 

z přineseným propagačních materiálů, děti si je v následujících dnech pročítají, některé 

si odnášejí domů, aby je ukázali rodičům. 

V. Žák projevuje pozitivní postoj k aktivitám usilujícím o zlepšení životního prostředí 

a přenáší ho do své rodiny. 

EV - Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí 
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6. Hodnocení IV. setkání samostatná volné psaní 

Metodou volného psaní, jejíž ukázky jsou obsahem Přílohy IV.4 provádíme reflexi 

dnešních zážitků, poznatků, pocitů. 

I. Žák operuje s obecně užívanými termíny, vybavuje si poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí a propojuje je do širších celků. 

V. Zaujímá postoj v zájmu podpory kvalitního životního prostředí. 

OSV - Osobnostní rozvoj 

Reflexe učitelky: 

Z písně určené k motivaci vyplynul rozhovor o kalendářích a o kalendáři 

ekologickém. Ten děti zaujal, protože se s jeho existencí dosud nesetkaly. S pomocí 

indicií se ho většině dvojic podařilo sestavit. Z dotazníku, který jsem dětem předložila 

před zahájením projektu, jsem věděla, že přestože se oslav Dne Země již před rokem 

zúčastnily, nikdo si nezapamatoval jeho datum, dokonce ani měsíc, kdy se koná. 

V dotazníku po skončení projektu se ukázala lepší informovanost. 

Program na náměstí byl jakoby šitý na míru starším žákům 1. stupně. O tom, že 

si ho děti opravdu užily jako oslavu Země, svědčí ukázky volného psaní, které 

následovalo jako žákovská reflexe po návratu do školy. 

Jako tradičně si děti přinesly ze stanu na náměstí spoustu přitažlivě 

zpracovaných propagačních materiálů. Samozřejmě ne všichni všemu věnovali 

pozornost, ale přesvědčila jsem se, že informace, sdělená konkrétním zapáleným 

člověkem, spojená s příjemným prožitkem, přinese žákům větší užitek než její 

zprostředkování tradičními metodami. A právě tak letáček, který přinese žák domů a 

nadšeně vypráví o svých zážitcích, může přimět i rodiče k zamyšlení nad ekologickými 

problémy nebo k užitečnému rozhodnutí ve prospěch Země. 
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9.4.5. V. setkání Zpracujeme použitý papír 

Cíl: Žáci se seznámí s historií výroby papíru, vyzkoušejí si v praxi recyklaci papíru. 

Pomůcky: Text Jak to bylo s papírem, list s postupem recyklace a list papíru k nalepení, 

nůžky, lepidlo, papírovina z novin, misky, mřížky, mixer, savé textilie, houbičky, lžíce, 

formičky, barvy, štětce 

Klíčová slova: recyklace, papírovina, papyrus, výroba papíru 

Místo: třída 

1. Motivace (evokace) společná rozhovor 

Provádíme rozbor slova recyklace z hlediska významu i stavby slova. Následují otázky: 

Myslíte si, že se vždy psalo na papír? Na co jiného se mohlo psát? Odkud k nám papír 

přišel? Odpovědi se děti dozvědí z následujícího textu. 

I. Žák si vybaví dříve nabyté informace a využívá je v procesu učení. 

ČJS - Lidé a čas, CjL - Jazyková výchova 

2. Práce s textem (uvědomění si významu) samostatná I.N.S.E.R.T 

Text Jak to bylo s papírem, uvedený v Příloze V. / , zpracovává <aždý pomocí tří 

známých značek. 

I. Žák čte s porozuměním, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích 

oblastí a vytváří si komplexnější pohled na sociokulturní jevy. 

CjL - Literární výchova, ČJS - Lidé a čas. Rozmanitost přírody 

3. Otázky (reflexe) skupinová kritické myšlení 

Další program dne probíhá ve skupinách. Pochopení přečteného textu děti prokazují 

vymýšlením otázek pro skupinu sousední a odpovídáním na ně. 

I. Žák poznává smysl učení. 

III. Formuluje výstižně otázky a naslouchá promluvám druhých lidí. 
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OSV - Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, ČjL - Komunikační a slohová výchova 

4. Práce s recyklovaným papírem skupinová produkční 

Skupiny vyrábějí z předem připravené papíroviny ozdoby, ovoce a mušle mačkáním 

do formiček (dokončují je po zaschnutí po 3-4 dnech, malují je temperovými barvami). 

Jako formičky nám mimo jiné slouží i odříznutá tvarovaná dna z PET lahví. Mezitím 

postupně se skupinami společně vyrábíme recyklovaný papír. Kousky starého papíru 

jsme natrhali a namočili den předem, v mixéru vyrábíme papírovinu, rovnoměrně ji 

rozkládáme na síťku, odsáváme vodu, oddělujeme papír, sušíme. Některé ozdoby si děti 

odnášejí domů, jiné přidáváme na chodbu k živočichům vyrobeným z PET lahví. 

Výrobky znázorňuje Příloha V.2. 

III. Žák používá bezpečně a účinně materiály a nástroje, dodržuje vymezená pravidla, 

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany životního prostředí. 

ČaSP - Práce s drobným materiálem, UaK - Výtvarná výchova 

5. Sestavení pracovního postupu skupinová řešení problémů 

Skupiny osvědčují pochopení procesu recyklace papíru. Postup, uvedený v Příloze V.i, 

obdrží žáci rozstříhaný v obálce, sestaví ho podle získaných zkušeností a správně nalepí 

na papír. 

I. Žák využívá zkušenosti z praktické činnosti v procesu učení. 

III. Ve dvojici řeší problém a sleduje přitom vlastní pokrok. 

CSP - Práce s drobným materiálem, OSV - Osobnostní rozvoj 

6. Ekologický kufr skupinová didaktická hra 

Princip hry byl dětem známý, protože ji hrajeme i v českém jazyku. Soutěží čtyřčlenné 

skupiny, jedno dítě stopuje čas, jedno zapisuje body. 

• část A - polovina skupiny jinými slovy vysvětluje zadaná slova druhé polovině 

skupiny, která je hádá. Příklady slov: skládka, ohryzek, sklo, plast, obal, kontejner, 

recyklace, odpad, plechovka, papír,... 
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• část B - polovina skupiny pantomimicky znázorňuje zadanou činnost. Druhá 

polovina skupiny zkouší činnosti uhádnout. Příklady činností: rozbít láhev, zametat 

smetí, rozbalovat obal, hrabat listí, recyklovat papír, třídit odpady,... 

• část C - finále - postupným střídavým odkrýváním políček se skupiny snaží zjistit, 

co se skrývá na zakrytém obrázku. 

Vyhodnocení soutěže a předání odměn 

III. Žák rozumí významu běžně užívaných gest a komunikačních prostředků. 

IV. Účinně spolupracuje ve skupině a podílí se na utváření příznivé atmosféry. 

DV - Základní předpoklady dramatického jednání 

7. Hodnoceni samostatná samostatná práce žáků 

Záci vyplňují sebehodnotící tabulku (podle P IKE et SELBY, 1 9 9 4 , s. 2 9 6 ) : 

ano méně ne Výsledky: 

Pracoval (a) jsi dobře? © © © 17 5 2 

Pomohl(a) jsi někomu ze skupiny? © © © 18 5 1 

Pomohl(a) jsi skupině? © © © 19 4 1 

Poslouchal(a) jsi, co říkali druzí? © © © 13 8 3 

Líbily se ti dnešní činnosti? © © © 16 6 2 

Měl jsi dost času na práci? © © © 18 6 0 

I. Žák kriticky zhodnotí výsledky svého učení. 

OSV - Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj 

Reflexe učitele: 

Článek o historii výroby papíru byl motivací k hlavnímu programu dne - výrobě 

recyklovaného papíru. Většina dětí ho četla se zaujetím a následující otázky byly často 

zaměřeny na různé podrobnosti, které se v něm dozvěděly. Někteří byli ale netrpěliví a 

časté dotazy, kdy už budeme dělat ten papír, svědčily o tom, že nepracují příliš 

soustředěně. Výroba recyklovaného papíru je pro učitele velmi náročná na přípravu i 
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organizaci, ale děti pracovaly s nadšením a neobjevily se žádné kázeňské problémy. 

Ochotně se vrátily k dokončení výrobků po několika dnech, kdy je barvily. Byly 

překvapené, že výroba recyklovaného papíru není složitá, a některé se chystaly, že ji 

vyzkouší doma. Zazněla i prohlášení, že je jednodušší vyrábět papír ze starého papíru 

než ze stromů a že je asi pro přírodu dobré papír třídit a recyklovat, když to není tak 

těžké. Samozřejmě odborník by mohl namítat, že i recyklace není jednoduchá a nese 

s sebou mnoho problémů. Myslím si ale, že dětem v tomto věku není potřeba sdělovat 

všechny detaily, aby se neodradily od nadšení přičinit se ve prospěch životního 

prostředí. Vedle osvojení vědomostí a dovedností se u někoho projevil i pozitivní posun 

v oblasti postojů. Děti, v jejichž rodinách se odpad netřídí nebo se tato problematika 

dokonce zlehčuje, je těžší získat pro aktivní přístup. 

Některé skupiny po dokončení práce a úklidu dobře využily zbývající čas na hru 

Kufr. Hra ve skupině byla některým neukázněným žákům příležitostí k nekázni a 

zbývající členové skupiny si na ně stěžovali, že hru zesměšňují. Závěrečné 

sebehodnocení netradiční formou upoutalo pozornost všech. Když mají žáci hodnotit 

svou práci pomocí odpovědí na otázky, ti méně svědomití někdy hodnocení 

po celodenní práci odbydou. Převaha pozitivních odpovědí ukázala, že se většině 

činnosti líbily. Celkově pozitivně dopadlo i sebehodnocení jejich komunikativních 

dovedností. 
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9.4.6. VI. setkání Exkurze na městskou skládku 

Cíl: Žáci se seznámí s problematikou skladování odpadů a prohlédnou si skládku 

odpadů města. 

Pomůcky: jízdní řád, jízdenky MHD, pracovní list, papír, psací potřeby, PET lahve, 

nahrávka písně, magnetofon 

Klíěová slova: domovní odpad, divoká a řízená skládka odpadů, spalování, třídění 

odpadů, čistírna odpadních vod, kompostování 

Místo: autobus MHD, skládka odpadů Jihlava - Henčov, les, třída 

1. Motivace, příprava exkurse skupinová učení v životních situacích 

Týden předem jsou děti informovány o plánované exkurzi do městské části Henčov, 

na které je už dlouhou dobu umístěna skládka odpadů pro město a přilehlé okolí. 

Společně hovoříme o všem, co potřebujeme zjistit a vědět, abychom tuto akci mohli 

uskutečnit. Děti se dozvídají, že pobyt na místě je plánovaný na dvě hodiny, ostatní 

údaje mají skupiny za úkol zjistit do třech dnů samy. 

Po třech dnech na základě informací zjištěných od rodičů, z internetu či 

z jízdního řádu na zastávkách MHD sestavujeme plán, který další den realizujeme. Do 

Henčova vedou dvě možné trasy MHD, děti zjistily odjezdy i příjezdy trolejbusů i 

autobusů, vybíráme nejvýhodnější variantu, zahrnujeme dobu pěší cesty na místo i dobu 

pobytu na skládce. S sebou si vezmeme dvě přestupní jízdenky v hodnotě 5,- Kč, 

pláštěnku, svačinu a především dostatek nápojů, protože nastalo velmi teplé období. 

Cestou autobusem si všímáme případů vhodných a nevhodných zásahů člověka do 

životního prostředí (kouřící komíny továrny, která je nej větším znečišťovatelem ovzduší 

v regionu, pokácené stromy v budované průmyslové zóně, divoká skládka stavební suti). 

I. Žák vyhledává informace a využívá je v praktickém životě. 

V. Chápe základní ekologické souvislosti a environmentálni problém. 

VI. Orientuje se v aktivitách potřebných k uskutečnění záměru. 

ČJS - Místo, kde žijeme, OSV - Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, EV - Lidské 

aktivity a problémy životního prostředí 
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2. Odpadová problematika společná beseda 

V provozní budově probíhá beseda s vedoucím provozu a pracovníkem magistrátu 

města o odpadovém hospodářství a jeho organizaci v našem městě. Hovoří se 

o problematice skládkování a spalování odpadů. Děti se dále dozvídají, že odpad, 

kterým plníme popelnice, se nazývá domovní odpad, průměrný Čech ho vyprodukuje 

za rok asi 260 kg, pozornost je věnována také nebezpečnému odpadu. Děti kladou 

po skončení zajímavé otázky, které se týkají především divokých skládek a množství 

produkce odpadu ve městě. 

III. Žák komunikuje s veřejným činitelem, čímž si vytváří předpoklad zapojit se 

v dospělosti do společenského dění. 

V. Informuje se o povinnostech, které městu a občanům ukládají zákony a společenské 

normy 

CjL - Komunikační a slohová výchova, CJS - Lidé kolem nás, EV - Vztah člověka 

k prostředí 

3. Prohlídka skládky společná učení v životních situacích 

Prohlídka skládky, kterou přinášejí záběry v Příloze VI. I, ukazuje v praxi problémy, 

na které jsme narazili již během besedy. Děti vidí, co se děje s obsahem kontejnerů 

po odvozu ze sběrných míst, prohlížejí si manipulaci se sklem, plasty, kompostování 

rostlinných odpadů z městské zeleně a náročné ošetřování skládek směsného domovního 

odpadu. Prohlížíme si čistírnu odpadních vod ze skládky. 

Skupiny dostávají pracovní list, uvedený v Příloze VI.2, a v odpovědích na 

otázky využijí jejich členové vědomosti, které se dozvěděli a zapamatovali z besedy i 

exkurze. Na nejasnosti se mohou zeptat obou odborníků. Příští den jsou odměněni 

členové skupin, kteří správně odpověděli na všechny dotazy. 

IV. Žák účinně spolupracuje ve skupině, oceňuje znalosti ostatních členů. 

V. Poznává praktické dopady přístupu člověka k řešení environmentálního problému a 

rozhoduje se v zájmu šetrnějšího způsobu života. Chová se ukázněně v zájmu 

ochrany zdraví. 
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EV - Vztah člověka k prostředí, OSV - Sociální rozvoj 

4. Pobyt v přírodě společná, skupinová učení v životních situacích, 

didaktická hra 

Cesta k autobusu vede lesem podél potoka, vytékajícím ze skládky, který se vlévá 

do řeky Jihlavy. Oceňujeme význam čistírny odpadních vod, díky níž je voda čistá a 

umožňuje nám pěkný zážitek při procházce malebným údolím. Hrajeme pohybové hry, 

mimo jiné i kuželky s vyprázdněnými PET lahvemi. Po skončení hry lahve sešlapujeme 

a vracíme do batohu, abychom je mohli vyhodit do kontejneru na plasty u školy. 

IV. Žák respektuje pravidla hry, chová se při hře ohleduplně, podílí se na utváření 

příjemné atmosféry v kolektivu. 

V. Žák oceňuje aktivity ve prospěch životního prostředí a ochrany zdraví, respektuje 

požadavky správného chování v přírodě. 

EV - Vztah člověka k prostředí, OSV - Osobnostní rozvoj. Sociální rozvoj, 

ČaZ - Tělesná výchova 

5. Píseň Semiška společná poslech písně 

Po návratu do školy relaxujeme při poslechu písně, jejíž text přináší Příloha VI.3, který 

děti doplňují vlastním komentářem. 

III. Žák rozumí uměleckému sdělení, přemýšlí o něm a vhodně na něj reaguje. 

UaK - Hudební výchova 

6. Reflexe, hodnocení skupinová, společná myšlenková mapa 

Žáci vytvářejí myšlenkovou mapu ve dvojicích a poté společně pro celou třídu. 

Uprostřed tabule je napsán pojem SKLÁDKA ODPADU a děti jsou vyzvány, aby 

napsaly vše, co se jim v souvislosti s ním vybaví. Ukázky jsou přiloženy v Příloze VI.4. 

I. Žák si utřídí nové poznatky, operuje s obecně užívanými symboly a vytváří si 

komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy. 

EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí 
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Reflexe učitelky: 

Žáci se na exkurzi dobře připravili a těšili se na ni, určitě také proto, že byl 

krásný den a oni nemuseli do školy. Cestou autobusem jsem dokonce zažila dva 

humorné okamžiky, když se mě jeden chlapec zeptal, jestli si tam budou moci něco 

koupit, a jedna dívka sdělovala s úsměvem: „Paní učitelko, babička mi to nechtěla věřit, 

že jedeme do Henčova na smetiště. Říkala, že jsem asi špatně poslouchala, že jste určitě 

řekla, že pojedeme do Henčova na letiště." (To je nedaleko skládky). Začala ve mně 

vzrůstat nejistota, aby děti nebyly zklamané, až se ocitnou na místě. Po výstupu 

z autobusu jsem jim proto řekla, že jsem se je vždy snažila brát na místa, z kterých si 

přinášely pěkné zážitky. Dnes nás ale nečeká zážitek příjemný, ale spíše poučný a 

varující, abychom si nezničili naši hezkou Zemi. 

Po půlhodinovém pochodu v téměř tropickém vedru jsme došli na skládku, která 

byla učebnicovým příkladem principu názornosti. Komenského Zlaté pravidlo pro 

učitele, aby „bylo všechno předváděno všem smyslům, kolika možno" ( M A Ň Á K et ŠVEC 

2003, s. 76), se opravdu naplnilo. Mračna prachu, rachot strojů a především zápach 

plynu, odcházejícího z komínů tyčících se nad horami nevzhledného netříděného 

komunálního odpadu, byly přesvědčivou ukázkou odvrácené tváře naší civilizace. Děti 

prohlídku absolvovaly statečně a převážná většina správných odpovědí v pracovních 

listech ukázala, že si z ní i z předchozí besedy odnesly hodně nových poznatků. Cesta 

lesem představovala velký kontrast k tomu, co jsme zažili, a poskytla příležitost dále 

hovořit o ochraně životního prostředí. 

Původně jsem neplánovala návrat do školy, ale kvůli nesnesitelnému teplu jsme 

se do ní uchýlili na dobu, která zbývala do konce vyučování. Relaxovali jsme při 

poslechu nahrávky písně Semiška, kterou jsem připravila jako ukázku toho, že i věc 

ze skládky může být předmětem uměleckého ztvárnění. Stihli jsme provést i reflexi, 

plánovanou původně až na další den, a přes únavu z náročného dopoledne dvojice 

vytvořily pěkné myšlenkové mapy. Jejich cílem bylo shrnutí dojmů, poznatků, pocitů, 

ale když jsem si je prohlédla, došla jsem k závěru, že by žáci zvládli znázornit ještě 

podrobněji souvislosti v tomto tématu. Doporučuji při realizaci této aktivity ponechat 

více času pro jejich znázornění a vyhodnocení. 
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9.4.7. VII. setkání Hra o Zemi 

Cíl: Žáci si vytvoří pomocí počítačového programu představu o svém životním stylu i 

o situaci v Evropě a ve světě, hledají řešení v zájmu trvale udržitelného rozvoje. 

Pomůcky: počítač připojený na internet, psací potřeby, poznámkový papír, kronika 

projektu 

Klíčová slova: trvale udržitelný rozvoj, udržitelný životní styl, konzumismus, chudoba 

ve světě, kronika 

Místo: počítačová učebna, informační centrum 

1. Motivace společná, skupinová rozhovor, učení navzájem 

Při oslavě Dne Země 19. 4. 2006 si mohly některé děti nechat pracovnicemi referátu 

ochrany životního prostředí magistrátu města spočítat vlastní ekologickou stopu. S těmi, 

kteří to nestihli, jsme se dohodli, že si ji spočítají sami v počítačové učebně ve škole. 

Po vyplnění všech otázek žáci zjistí, jakou plochu přírody (např. orné půdy, pastvin, 

lesů) potřebují k tomu, aby žili tak, jak žijí (včetně zneškodnění všech odpadů) -

tzn. zjistí, do jaké míry je jich životní styl udržitelný. Dotazník pro výpočet ekostopy 

přikládám v Příloze VILI. Společně nalézáme význam tohoto důležitého pojmu. Žáci, 

kteří již měli dřívější zkušenosti, se stali instruktory pro ostatní. Vysvětlili jim postup 

práce na počítači tak, jak si jej zapamatovali, a byli jim rádci u některých otázek. 

V úvodu www.hraozemi.cz se žáci seznámili s obecnými pojmy a našli informace 

k vyplnění otázek, které jsem jim položila. 

III. Zák rozumí sdělení komunikačních prostředků a využívá je ve prospěch spolužáků. 

IV. Na základě přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu 

společné práce. 

OSV - Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, IKT - Vyhledávání informací a komunikace 

lesů. 
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2. Hra O Zemi samostatná, společná výuka podporovaná počítačem 

Každý žák odpověděl na všechny otázky a spočítal výsledek. Děti si jej navzájem 

porovnávají a zjišťují, kolik kdo potřebuje planet. Porovnávají svůj výsledek 

s průměrem v ČR, v různých státech Evropy i dalších světadílů. Příloha VII.2 uvádí 

některé odpovědi na otázky napsané na tabuli, které žáci zapisují na lístek: 

1. Co je ekologická stopa? 

2. Jaká je tvoje ekologická stopa? 

3. Porovnej svoji stopu se stopou České republiky. 

4. Porovnej ekologickou stopu ČR s ostatními státy Evropy i jiných kontinentů. 

Ukázky odpovědí na otázku č. 1: 

• Informuje nás o tom, kolik by byla potřeba zeměkoulí, kdyby žil každý jako já. 

• Informuje nás o tom jak žijeme jestli bychom měli začít jinak žít abychom 

neznečišťovali tolik ovzduší. 

• O tom jak máme chránit životní prostředí. 

• Ukazuje jak jsou rozdílné ekologické stopy. 

• Jak umíme hospodařit. 

• O životním prostředí, jak my žijeme. 

• Účetní nástroj pro počítání ekologických zdrojů. 

• Kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je potřeba k zajišťování všech zdrojů. 

• O zjištění jestli žijeme ekologicky. 

Nejrychlejší řešitelé z vlastní iniciativy zkoušejí, jaké odpovědi zajistí nejmenší a 

největší ekostopu. Tyto individuální činnosti, kdy každý postupoval vlastním tempem a 

bylo nutné vystřídat se u počítačů, ukončujeme společně vytvořením řady, ve které se 

žáci řadí vzestupně podle hodnoty vlastní ekostopy. Přitom si uvědomí, jak jejich 

životní styl zatěžuje životní prostředí. 

III. Zák využívá informační technologie k vytvoření si představy o sobě samém a 

ke komunikaci s okolím. 

EV - Vztah člověka k prostředí, EGS - Evropa a svět nás zajímá, IKT - Vyhledávání 

informací a komunikace 
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3. Naše Zelená Hranice samostatná, společná brainstorming 

Navazujeme na postřehy, které jsme získali při výpočtu vlastní ekostopy. Metodou 

brainstormingu se zamýšlíme nad tím, jak ji můžeme snížit. Mnohé návrhy vycházejí 

z vlastní realizované zkušenosti dětí. 

Příklady užitečných nápadů: 

používání nabíjecích baterek 

nenapouštět si plnou vanu vody 

jezdit na kole nebo jít pěšky 

sehnat opravu, když kape kohoutek nebo protéká záchod 

kupovat větší balení potravin, aby nebylo tolik obalů do odpadu 

používat znovu igelitky 

kupovat domů přístroje, které spotřebují míň elektriky 

použít kelímky od jogurtů na kytky 

nešplíchat zeleninu jedama 

koupit plastový okna, aby neutíkalo teplo 

III. Žák vnímá problémové situace ve svém okolí a činí uvážlivá rozhodnutí. 

IV. Čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí a říkají. 

V. Chápe základní ekologické souvislosti a environmentálni problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v jejich zájmu. 

EV - Vztah člověka k prostředí, Základní podmínky života, OSV - Osobnostní rozvoj 

4. Závěr projektu, zhodnocení společná, samostatná rozhovor, samostatná 

práce dětí 

Hovoříme o smyslu projektu, poznatcích, nejlepších zážitcích, zkušenostech, změnách v 

postojích k odpadové problematice. Žáci dostávají stejný dotazník jako před půl rokem. 

Po mojí kontrole oba dostávají zpět k porovnání, jakého dosáhli pokroku. 

I. Žák kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich. 

III. Formuluje a vyjadřuje kultivovaně své myšlenky v ústním i písemném projevu a 

naslouchá promluvám druhých lidí. 
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EV - Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, ČJL -

Komunikační a slohová výchova, OSV - Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj 

5. Portfolio projektu skupinová, samostatná praktická činnost, výuka 

podporovaná počítačem 

Skupiny uspořádávají portfolio, které vzniklo z písemných materiálů, vytvořených 

v průběhu projektu, graficky ho dotvářejí, dokreslují obrázky, dopisují poznámky. 

Vymýšlejí vlastní skupinový název pro projekt, který byl za tímto účelem záměrně 

od začátku označen pouze pracovním názvem Ekologický projekt. Název píší na desky a 

svazují provázkem listy do knížky. V Příloze VII.3 jsou fotografie portfolia dvou skupin 

žáků. 

Názvy: Půl roku s ekologií, Ekologie je hra, Třída V. C pro ochranu přírody, 

Dárek ke Dni Země, Třiďte odpady 

Ve zbývajícím čase se střídají u počítačů při hrách, které jsou dostupné na 

www.tonda-obal.cz. Den zakončujeme zpěvem znělky Stromy. 

I. Žák využívá počítač pro efektivní učení. 

IV. Pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. 

OSV - Osobnostní rozvoj, Sociální rozvoj, IKT - Základy práce s počítačem 

Reflexe učitelky: 

Práce na počítači Hra o Zemi žáky velmi zaujala, s elánem plnili úkoly, aby 

nakonec dospčli k zajímavým a poučným závěrům. Porovnání ekologické stopy 

s ostatními zeměmi poskytlo příležitost k rozhovoru o konzumním způsobu života, 

o životní úrovni ve světě a problémech chudoby. I když celkově stránky jsou určeny pro 

dospělé a mnohé odkazy jsou dčtem nesrozumitelné, dotazník na výpočet ekostopy, 

doporučený pro děti od 12 let, je vytvořen jednoduše a většina dětí neměla s prací 

problémy. Ty dělaly žákům písemné odpovědi na otázky, které měly být zpětnou vazbou 

na pochopení tématu. Někteří je nedovedli písemně zformulovat, jiným, natolik 
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zaujatým prací na počítači, na ně nezbyl čas. Byli však i takoví, kteří prokázali dobrou 

schopnost zorganizovat si svou práci, orientovat se v počítačovém programu a svoje 

poznatky prezentovat správným zodpovězením všech otázek. Navíc zvládli pomoci 

ostatním. 

Další naplánovanou aktivitou měla být původně ekohra Moje zelená hranice 

( M Á C H A L 2000, s. 125) na posouzení míry dobrovolného sebeomezení jedince 

v konzumních požadavcích. Sadu tvrzení o postojích k životnímu prostředí setřídí každý 

hráč podle toho, jak jsou, resp. nejsou pro něj přijatelná. Po půlroční práci s dětmi při 

ekologicky zaměřeném projektu jsem však dospěla k závěru, že vědomosti žáků 

1. stupně nejsou takové, aby byli schopni zaujmout k mnohým výrokům postoj. Navíc se 

zatím ve většině otázek způsobu života sami nerozhodují, ale podléhají rozhodování 

rodičů. Také si myslím, že je u nich ještě malá vůle k osvobození se od konzumních 

závislostí (lákavé nezdravé potraviny, hodiny prosezené u televizoru). Místo ekohry 

jsem zvolila brainstorming, při kterém děti samy uváděly výroky, jak lze snížit 

ekostopu. Je důležité, aby měly o možnostech přehled, i když je třeba zatím nerealizují. 

Někomu se možná podaří zavést pozitivní změny do vlastní rodiny, jiný o nich bude 

poučen v pozdějším věku při samostatném rozhodování o způsobu svého života. 

Při závčrečném hodnocení žáci uváděli, která aktivita se jim nejvíce líbila. 

Největší ohlas sklidily: 

• Hra o Zemi a hry na počítači 

• výroba recyklovaného papíru 

• Den Země na náměstí 

• výlet na městskou skládku 

• vyrábění ozdob z odpadů na výzdobu chodby a třídy 

• výroba krabic a že třídíme papír a plasty v naší třídě 

Dotvoření portfolia bylo tečkou za množstvím aktivit, které žáci absolvovali. 
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10. Závěr praktické části 

Prvního cíle praktické části - zmapovat a zdokumentovat současnou situaci 

řešení problematiky EV ve škole - bylo zdárně dosaženo použitím SWOT analýzy. Tato 

metoda se ukázala vhodná pro vymezení předností a nedostatků a poté navržení dalších 

příležitostí, které mohou přinést zlepšení ve vzdělávací praxi v této oblasti. Na základě 

provedené SWOT analýzy byl splněn i cíl druhý - byly formulovány způsoby a 

příležitosti, jak můžeme ve škole přispívat k naplňování EV. 

Při provádění SWOT analýzy jsem si ověřila, že v naší škole i v městě a jeho 

okolí existuje mnoho dobrých podnětů, využitelných pro EV. Vedení školy je 

připraveno i v budoucnosti podpořit vhodné iniciativy a projekty, včetně projektů 

přesahujících rámec jedné třídy. Rovněž považuji za nutné, aby při výzkumu navazovaly 

na metodu pozorování rozhovory s ostatními učiteli a skupinové diskuse. Je 

samozřejmostí, že v kolektivu jsou lidé různě zainteresovaní na EV. Proto je nutná 

výměna názorů a kritické posuzování návrhů, které mohou někoho povzbudit nebo 

naopak usměrnit návrhy příliš vzletné. Vhodná by byla i větší spolupráce mezi učiteli, 

než tomu bylo doposud. Rozhovory přispěly k vzájemnému poznání zkušeností a 

postojů kolegů, které je možné v budoucnu využít pro lepší týmovou spolupráci. 

Další - stěžejní - součástí praktické části diplomové práce je projekt 

s ekologicko-výchovným zaměřením. Jeho plánování, realizace a reflexe znamenaly 

velký přínos a získání mnoha zkušeností pro moji pedagogickou činnost. 

U žáků přinesl očekávané změny v oblasti vědomostí, dovedností i postojů. 

Z mých reflexí uváděných v závěru každého setkání vyplývá, že bylo dosaženo cílů, 

které byly vytyčeny v úvodu. Žáci se seznámili s odpady jako celosvětovým problémem, 

dotýkajícím se i jich osobně, a byly jim představeny možnosti správného ekologického 

chování. Svoje poznatky se snažili přenést i k dalším žákům školy a do svých rodin. 
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Naučili se využít některé odpadové materiály k dalším účelům. Všechny použité 

výukové metody, přizpůsobené možnostem a věku dětí, se prokázaly jako vhodné při 

utváření klíčových kompetencí. 

Jako správné se ukázaly i předpoklady, že činnosti realizované v projektu 

podpoří u žáků rozvoj klíčových kompetencí, zlepší se jejich vztah k životnímu 

prostředí, zejména v preferované oblasti třídění odpadů. Ten byl patrný u třídního 

kolektivu v prostředí školy, v prostředí domácím zůstal podstatně ovlivněn životním 

stylem rodiny. 

Hodnocení rozvoje klíčových kompetencí u žáků: 

V projektu byly prováděny činnosti, které se různou měrou podílely na rozvoji 

všech klíčových kompetencí. Myslím si, že dvouletá zkušenost z každodenní práce 

s žáky třídy mi pomohla při výběru aktivit a stanovení náročnosti úkolů, odpovídající 

možnostem jejich věku. Mojí velkou výhodou je, že mám tři dcery ve věku 15, 13 a 11 

let, které jsou v plánování výuky mými častými konzultanty a poradci, a jejich názory, 

doporučení a zaujetí se většinou shodují s postojem dětí ve třídě při následné práci. 

Při posuzování úspěšnosti rozvoje klíčových kompetencí je nutné vzít v úvahu, 

že je to cíl dlouhodobý, a kromě mnoha dalších faktorů velmi závisí na individuálních 

zvláštnostech dětí. Přehled rozpracovaných klíčových kompetencí u jednotlivých 

činností projektu není tedy obecným měřítkem, představuje cíl dosažitelný, a to 

na úrovni možné pro konkrétního žáka. 

Kompetence k učení 

Ve třídě byli žáci více i méně nadaní, i několik slabých žáků. Více nadaní žáci 

snadno a rychleji chápali nové učivo, reagovali pohotově na instrukce, dokázali 

vyhledávat, třídit a použit nové informace. Při hodnocení dokázali většinou posoudit, 

čemu se naučili, i zhodnotit vlastní vynaložené úsilí. Jejich práce se vyznačovala větší 
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tvorivostí, zajímali se o další informace, přicházeli často s podnětnými nápady, rádi 

prezentovali svou práci. 

Jiné žáky naopak bylo těžké nadchnout pro některé úkoly, bylo nutné 

individuálně se jim při práci věnovat, často jim chyběla schopnost vyhledat požadované 

informace a orientovat se v textu. Neměli ani odhodlání co nejlépe splnit a dokončit 

zadané úkoly a zhodnotit jejich plnění. Ze strany učitele je v tomto případě nutná 

důslednost, kontrola a povzbuzování, aby i u nich docházelo k pokroku. 

Kompetence k řešení problémů 

Mnozí žáci ve třídě byli schopni pochopit problém a hledat se zájmem způsoby 

jeho řešení. Měli dobrý odhad a dokázali i posoudit výsledky řešení, všimli si 

nesrovnalostí a se zápalem obhajovali svoje přístupy. Mnohdy byli tak zaujati snahou 

nalézt řešení, že práci věnovali přestávky nebo druhý den sdělovali, co je napadlo doma. 

Slabším žákům naopak absence jasného vysvětlujícího návodu mnohdy 

nevyhovovala. Na výzvu, aby se zamysleli a sami navrhli způsob řešení, reagovali 

někdy podrážděně, že je to moc těžké a že nechápou, co mají dělat, a rezignovaně 

očekávali další pomoc. Největší odměnou pro mě byly okamžiky, kdy ty samé děti 

překonaly počáteční averzi, s úkolem se popraly a radostně přišly sdělit: „Paní učitelko, 

já jsem na začátku vůbec nevěděl, jak to mám udělat. Ale ono to tak těžké nebylo a 

docela mě to začalo bavit." Pro učitele jsou takové závěry povzbuzením, aby se 

nenechal odradit od zařazování problémových úkolů do výuky, přestože reakce dětí 

občas bývají zpočátku negativní. 

Kompetence komunikativní 

I v této oblasti se ve třídě projevily mezi jednotlivými žáky velké rozdíly jak ve 

schopnosti formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v ústním i písemném 

projevu, tak v umění naslouchat druhým lidem a vhodně reagovat na jejich promluvy. 
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Zde se značně projevil vliv rodiny a prostředí, ve kterém dítě žije. Děti, které byly 

zvyklé z domova naslouchat a kultivovaně a otevřeně komunikovat s druhými, se tak až 

na výjimky chovaly i ve škole. 

V opačném případě docházelo k problémům ve vzájemných vztazích, k slovním 

útokům a hádkám, které někdy negativně ovlivňovaly atmosféru ve třídě. Někdy takové 

situace vyžadovaly můj zásah. Pozorovala jsem, že některé děti již přicházejí do školy 

v rozpoložení, které nemá daleko ke konfliktům. Často mi byl i zřejmý původ těchto 

nálad, projevující se v touze po zviditelnění i negativním způsobem. Takovému dítěti 

jsem věnovala pozornost a našla si před vyučováním nebo o přestávce čas ke 

krátkému rozhovoru, ve kterém jsem se snažila projevit mu svůj zájem o něj a důvěru 

v jeho schopnosti. Navození pocitu přijetí a bezpečí někdy u těchto dětí pomohlo k 

zlepšení jeho komunikace se mnou i se spolužáky. 

Kompetence sociální a personální 

Většina činností byla do projektu zařazena v zájmu kultivace žáků 

v dovednostech umožňujících dorozumět se s ostatními ve prospěch celku. Práce ve 

skupinách vyžadovala spolupráci a výsledné produkty byly někdy ne příliš snadným 

kompromisem mezi názory a představami jejích členů. Dobré výsledky většinou 

přinášela práce dvojic, z větších skupin se nejlépe osvědčily skupiny čtyřčlenné, díky 

příznivému počtu dětí ve třídě složené z dvojic dívek a chlapců. Skupiny byly stálé, 

dvojice žáci vytvořili podle vlastního výběru, jejich uspořádání do čtveřic jsem 

koordinovala v zájmu vyrovnanosti skupin. Stálé skupiny přinášely nejmenší časové 

prodlevy při organizaci práce, žáci se v nich naučili lépe rozdělovat úkoly, měly 

mluvčího stálého nebo se střídali v roli toho, kdo prezentoval či hodnotil výsledky. 

Skupiny si také shromažďovaly vybrané písemné materiály, z kterých na závěr vytvořily 

portfolio. 

Ve skupinách byly děti, které dokázaly ve skupině spolupracovat a respektovat 

daná pravidla, ale i horší spolupracovníci. Některé (většinou) chlapecké dvojice bez 
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přímé kontroly učitelky někdy společnou práci narušovaly nebo při zdlouhavějším úkolu 

ztrácely elán a pozornost. Druhá část skupiny si pak stěžovala, že kluci nespolupracují a 

navíc ještě společnou práci kazí. Věnovala jsem nadále takové skupině větší pozornost a 

pokud svůj přístup nezlepšili, dostali individuální úkol. Stalo se také, že takový 

provinilec podotkl:. „Já stejně radši dělám sám." Svědčí to o tom, že ne všechny děti 

mají v práci ve skupinách stejnou zálibu. Přesto je důležité rozvíjet kompetenci sociální 

a personální u všech žáků v zájmu jejich uplatnění v dalším životě. Potěšující bylo, že 

někteří svědomití a zdatnější žáci se ujímali zodpovědnějších rolí a snažili se zapojit 

ostatní. Při hodnocení pak s radostí sdělovali nebo ukazovali, co udělal například ten, 

který při minulé aktivitě působil problémy. 

Kompetence občanské 

Aktivity žáků 1. stupně ZS zaměřené na ochranu životního prostředí nabízejí 

mnoho podnětů k rozvoji občanských kompetencí. O některých environmentálních 

problémech se již žáci dozvěděli dříve prostřednictvím rodiny, tisku, televize, reklamy. 

Nyní si svoje dosavadní poznatky propojují s novými a pochopí jejich podstatu. Učí se 

užitečným dovednostem a dokáží zdůvodnit jejich smysl. To vytváří předpoklad 

k zaujetí zodpovědného postoje k ochraně životního prostředí a v zájmu ochrany zdraví 

svého i ostatních. 

V průběhu projektu jsme se také dotkli otázky zákonů a společenských norem 

v oblasti nakládání s odpady. Přínosem pro žáky bylo setkání se zástupci města, kteří 

jim přiblížili náročnost řešení této problematiky. Uvědomili si, že svým postojem by se 

na něm měli podílet všichni občané města. Silný zážitek z městské skládky vyvolal u 

mnohých dětí odhodlání třídit odpady, aby nemusela být v okolí města rozšiřována 

místa, hyzdící naši pěknou přírodu. Jejich obzor se dále rozšířil na celosvětový rozměr 

při vyhodnocení výsledků Hry o Zemi. Vyčíslení počtu planet, které potřebujeme při 

stávajícím způsobu života, je velmi působivé a srozumitelné pro všechny. 
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Kompetence pracovní 

Při našich aktivitách jsme často prováděli pracovní činnosti, při kterých jsme 

využívali znalosti a zkušenosti z různých vzdělávacích oblastí. Dělo se tak jednak při 

výrobě různých demonstračních pomůcek, ale mnohdy byla pracovní činnost reflexí, při 

níž jsme uplatnili právě nabyté poznatky a dovednosti. Přitom bylo nutné používat 

bezpečně materiály i nástroje a řídit se vymezenými pravidly. V souladu s cílem 

projektu jsme k činnostem přistupovali z hlediska hospodárnosti a ochrany životního 

prostředí. Surovinou byly většinou odpadové materiály, které jsme tentokrát použili na 

tvorbu dekorativních výrobků, využít by se ovšem daly i na výrobky pro praktické 

použití. Nerealizovaný zůstal například nápad použít nápojové kartony jako nádobky 

pro sázení mladých rostlin. 

Pracovní činnosti byly u většiny žáků oblíbené. Jako ve všech oblastech i zde 

platí, že pro ně mají někteří žáci větší předpoklady. Pracují samostatně, rychleji, jejich 

produkty jsou kvalitnější. I zde se projevil přínos práce ve skupinách. Méně zruční žáci 

dokončovali někdy svou práci s pomocí ostatních. 

Za užitečnou považuji aktivitu ve třetím setkání, kdy skupiny zvládaly vše 

potřebné k realizaci záměru od naplánování, organizace až po výrobu zdařilých ptáčků 

z textilu a já jsem jim přispěla pouze několika radami. 

Hodnocení pomocí dotazníku: 

Jedním z nástrojů k posouzení přínosu projektu pro žáky byl dotazník, na jehož 

otázky žáci odpovídali před zahájením projektu a znovu po půl roce při jeho zakončení. 

Z celkového počtu dvanácti otázek byly první čtyři zaměřeny na oblast vědomostí, další 

čtyři na oblast dovedností a poslední čtveřice prozradila alespoň něco o postoji žáka. 

Zpracování výsledků obou dotazníků pomocí tabulky a jejich grafické znázornění 

ukazuje, že v rámci celé třídy došlo ve všech oblastech k výraznému zlepšení. (Příloha 

VIII.) 
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Projekt na téma odpadové problematiky nebyl dosud v takovém rozsahu, 

v jakém jsme se mu věnovali s žáky pátého ročníku, na naší škole realizován. Tento 

rozsah byl předznamenán i skutečností, že byl stěžejní částí mého výzkumného úkolu -

naplánovat, zrealizovat a zreflektovat dílčí kroky, jednotlivé činnosti a projekt, které 

budou součástí nově koncipované strategie školy v této oblasti. Mým cílem tedy bylo ty 

aktivity, které považuji za užitečné, skutečně zařadit do výuky v konkrétních 

podmínkách naší školy a zhodnotit možnost jejich uplatnění v právě vznikajícím 

školním vzdělávacím programu. 

Projekt jsem představila kolektivu učitelů 1. stupně školy a doporučila jeho 

realizaci v 5. ročníku. Souvisí s učivem přírodovědy, zabývajícím se vztahem člověka 

k přírodním zdrojům a příklady výrob různých materiálů, používaných v každodenním 

životě. Jeho součástí musí být i poučení o jejich opakovaném použití a vhodném 

zneškodnění, na které je kladen stále větší důraz. Žáci si osvojují potřebné dovednosti a 

zaujímají k problematice žádoucí postoje. 

Není nutné, aby zařazený projekt obsahoval všechny výše popsané aktivity a byl 

stejným způsobem organizován. Je třeba si uvědomit, že pro dlouhodobý projekt, který 

probíhal v průběhu celého pololetí, byly vytvořeny specifické podmínky, které 

problematiku odpadů v životě třídy preferovaly. Některé aktivity mohou být součástí 

projektu, jiné mohou posloužit při integraci tématických okruhů do vyučovacích 

předmětů, kde očekávané výstupy propojení s EV naznačují. 

Při výběru a návrhu vhodných strategií, které se stanou součástí ŠVP, jsme 

přihlédli i k názorům žáků, kteří v závěru projektu uváděli, které aktivity je nejvíce 

zaujaly a nejvíce se jim líbily. Ve ŠVP se objeví výuka podporovaná počítačem, 

zahrnující Hru o Zemi a další programy a hry, které na internetu prezentují mnohé 

ekologicky zaměřené organizace. Škola bude v maximální míře využívat nabídek 

mimoškolních aktivit, pořádaných magistrátem města - soutěží, her, besed apod. Budou 

zařazeny exkurze na městskou skládku, na úpravnu a čistírnu vody. 

Při praktických činnostech již tradičně pracujeme s různými použitými materiály 

z důvodu jejich snadné dostupnosti a nízkých pořizovacích nákladů. Tyto činnosti 
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budou zařazovány co nejčastěji a žákům bude přitom více zdůrazňován význam dalšího 

využití odpadových materiálů k estetickým i praktickým účelům. Budeme usilovat i o 

větší prezentaci těchto výtvorů v prostorách školy. 

V realizovaném projektu jsme často pracovali metodami programu RWCT. 

Zájem dětí o práci i moje osobní zkušenosti mě utvrdily v přesvědčení, že tyto metody 

splňují současné společenské požadavky na pojetí EV ve škole - rozvoj samostatnosti, 

odpovědnosti, tvořivosti, práce ve skupinách, kritického myšlení. Jejich osvojení a 

používání při výuce by se mělo stát samozřejmostí. 
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Závěr 

V diplomové práci jsem měla za úkol zpracovat široké spektrum problematiky, 

která se dotýká ekologické/environmentálni výchovy v primární škole. I když jsem se 

snažila vybírat nejdůležitější fakta, vznikla práce velkého rozsahu. Domnívám se, že se 

mi podařilo splnit cíle, které jsem si vytyčila v jejím úvodu. 

Díky prostudování literatury pro kapitolu, která se zabývá současnou proměnou 

cílů, obsahu a procesu vzdělávání v primární škole, jsem hlouběji pronikla do podstaty 

procesu transformace českého školství. Přesvědčila jsem se, že 

ekologická/environmentálni výchova poskytuje mnoho příležitostí k uplatnění strategií a 

metod založených na prožitcích a zkušenostech žáků. Spolu s uplatněním 

kooperativního vyučování se podílejí na celkové kultivaci osobnosti dítěte. K té může 

významně přispět i spolupráce s mimoškolními ekologickými organizacemi. 

Systematická práce s kurikulárními dokumenty mě naučila zaměřit svou pozornost na 

nově pojatý cíl výuky - rozvíjení klíčových kompetencí. 

V praktické části jsem ukázala, jak je možné pracovat se SWOT analýzou, která 

umožňuje přehledně utřídit a analyzovat získaná data. Dlouhodobý projekt, který jsem 

naplánovala a zrealizovala s žáky 5. ročníku, jsem shledala jako přínosný a podnětný 

nejen pro děti, ale i pro mě. 

V průběhu zpracování diplomové práce jsem se přesvědčila, jak je nutné, 

abychom si my učitelé stále osvojovali nové poznatky a přístupy a uplatňovali je ve 

školní praxi. Spolu s partnerským přístupem k žákům je to cesta k vytvoření příznivých 

podmínek pro účinné vyučování. 
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Příloha A. Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

• rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí důsledkům 

lidských činností na prostředí 

• vede k uvědomování si podmínek života a možnosti jejich ohrožování 

• přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy 

k prostředí v různých oblastech světa 

• umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní 

odpovědností ve vztazích k prostředí 

• poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí 

jednání občana vůči prostředí 

• ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného 

rozvoje žádoucích i nežádoucích 

• napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, 

evropské i mezinárodní úrovni 

• seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti 

• učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických 

problémů 

• učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat 

a zdůvodňovat své názory a stanoviska 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

• přispívá k vnímání života jako nej vyšší hodnoty 

• vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

• vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní 

perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti 

• podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu 

k prostředí 

• přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot 

prostředí 

• vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí 

• vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

(RVP ZV, 2005, s. 99) 



Příloha B. Tematické okruhy průřezového tématu 

Environmetální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé 

pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si 

základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti 

(RVP ZV, 2005, s. 100-101) 

Tematické okruhy: 

• Ekosystémy - les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa); 

pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, 

pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, 

důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, 

mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, 

druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás); lidské sídlo -

město - vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní 

podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu 

vzniku civilizace až po dnešek) 

• Základní podmínky života - voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro 

lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); 

ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, 

propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj 

výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské 

půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody 

ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy - biodiverzita (funkce 

ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás); 

energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání 

energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje 

surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy 

hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních 

zdrojů v okolí) 

• Lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a životní prostředí, 

ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické 

zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a 

globalizace); průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, 



vlivy průmyslu na prostředí, zpracované materiály a jejich působení, vliv právních a 

ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a 

udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, 

principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a 

kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek, právní řešení u 

nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody 

při masových sportovních akcích - zásady MOV), změny v krajině (krajina dříve a 

dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); dlouhodobé programy 

zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, AGENDA 

21 EU) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.) 

• Vztah člověka k prostředí - naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby 

využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, 

zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); 

náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); 

aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, 

souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování 

a prezentace); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich 

komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); 

nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský 

vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy 

udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás) 



Příloha 1.1 Balónky z odpadové lepenky 

Příloha I.2 Text písně 

Stromy W. Daněk 

1. Dýmem výfukovým zamořenej svět. 
uprostřed šňůry vozů pomaloučku vpřed. 
Výlet rodinný se koná právě dnes, 
mý děti chtějí vidět, jak vypadá les. 
Už jsem byl s nima skoro všude 
a děti loudí - táto, kdy už ten les bude? 
- Copak já vím? 

2. Dívka v informacích, když jsem sej í ptal, 
řekla: „Někde jistě bude, musíte jet dát." 
Prý snad na Moravě nebo u Semil 
podle tajný zprávy ještě kousek lesa zbyl. 
Proč místo lesa moje děti 
nechtěly navštívit třeba skládku smetí. 
- Těch máme dost. 

3. Ráno až se skončí tenhle divnej sen. 
obujem si boty šlapky, vyrazíme ven. 
Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes 
najdeme skládku smetí, ale taky les. 
Děti se budou vracet plačky 
- zas nám ho vzalo auto cizí značky. 
- Za šilinky. 

Ree.: Holt devizy jsou devizy. A na měkkej mozek odjakživa platila tvrdá valuta. 



Příloha 1.3 Argumenty školní rady 

Pracovník magistrátu města: Já si myslím, že by se děti ve školách měly naučit třídit 

odpady, aby to mohly dělat i doma. 

Uklízečka: Nesouhlasím, protože s tím budu mít navíc moc práce. 

Nemá to cenu, stejně tam budou děcka házet všechno možný a já to budu muset ještě 

vybírat. 

Školník: Jsem proti třídění, musely by se nakoupit nové kontejnery a stejně na ně není u 

zadního vchodu už místo. 

Souhlasící rodič: Je správné, aby děti z naší školy měly hezký vztah k životnímu 

prostředí. 

Učitelka: Když se bude u nás ve škole třídit papír, budeme šetřit naše lesy. 

Žáci: Odpady by se měly třídit, protože se dají znovu použít, a nemuselo by se toho 

tolik dávat na skládku. 

Dřív toho lidi tolik nevyhazovali, tak bysme měli taky šetřit přírodu. 

Chtěla bych, aby se odpadky třídily, abychom si neotravovali tolik životní prostředí. 

Mě se nechce se vším někam chodit, stejně to nezachráníme. 

Je to dobrý nápad, jen aby tam ale všichni házeli jen to, co tam patří. 

Já si myslím, že na to stejně nebudou mít děcka o přestávce čas. 

Příloha I.4 Nahrávka, článek 

Vážení posluchači, hlásím se vám ze základní školy v ulici E. Rošického v Jihlavě. Před 

chvílí zde skončilo jednání, na kterém členové školní rady hlasovali, jestli se bude ve 

škole třídit papír a plasty. Z dvaceti čtyř přítomných členů bylo pro třídění patnáct, 

proti osm. Z výsledku vyplývá, že se zakoupí speciální kontejnery, které budou stát na 

chodbách. S tříděním se začne od února roku 2006. Doporučujeme všem ostatním 

školám, aby se přidaly a pomohly šetřit naše životní prostředí. Pavel M., Rádio 

Vysočina, Jihlava 

V pátek 30. ledna se konala v Základní škole E. Rošického v Jihlavě schůze školní rady, 

na které se rozhodovalo o tom, jestli se žáci a učitelé zapojí do třídění odpadů v našem 

městě. Protože většina byla pro třídění odpadů, nakoupí ředitelství školy kontejnery a 

bude muset zajistit pravidelný odvoz. Doufáme, že i ti , kteří byli proti třídění, brzy 

poznají, že je to důležité, a také se zapojí. Budeme vás informovat, jak to ve škole 

zvládají a jaké mají výsledky. Michaela V., Jihlavské listy 





Příloha 1.6 Informační příručka o nakládání s odpady 
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M *PnSvnô nak ládá » 

Milí spoluobčané, 

vzhledem k častým dotazům a k bezradnosti 
mnohých z Vás v otázce nakládání s odpady 
vznikajícími v domácnostech jsme se rozhodli Vás 
informovat o tonj, jak vypadá situacc v odpadovém 
hospodářství ve-statutárním městě Jihlavě. 

V neposlední řadě Váin nabídneme i přehled 
způsobů, jak s odpady naložit. 

Věříme, že tato příručka bude pro Vás dobrou 
rádkyní a bude sloužit ku prospěchu Vakmu i 
životnímu prostředí nás všedi 

/ákon f . 185/2001 Sli., o odpadech. 

Zákon o odpadech definuje pojem odpad: 
Odpad je kaldá movitá víc, které se osobo zbavuje 
nebo má úmysl nebo povinnost se ji zbavil. 

Jako komunální odpad je označován 
veškerý odpad vznikající nu území obre při činnosti 

fyzických osob, 
tedy odpad vytvořený při běžném životě domácnosti. 

Tento zákon zároveň stanovuje povinnost 
především vzniku odpadu předcházet. To je 
nejefektivněji! způsob, jak množství odpadů snižovat 

vůbec je netvořit. 

Není to tak složité, jak to vypadá. Stačí se při 
nákupu trochu zamyslet, nekupovat včci na jedno 
použití a zauvažoval: „Potřebuji pokaždé novou 
igelitovou tašku? Je nutné koupit tuto zubtii pastu, 
klerá je zabalená v tubě, v krabičce a ještě zatavená do 
umělohmotné folie? A. je opravdu bezpodmínečně 
milné kupovat litry a litry vody balené v PET lahvích, 
když la, co nám leče až domů, je často stejné, ne li 
vyšší kvality?" 

Pokud již nejde vzniku odpadu předejít, jako 
další možnost stanovuje zmíněný zákon povinnost 
odpad přednostně využívat, ať již jako druhotný 
zdroj materiálu nebo jako energetický zdroj (zn, 
odpad recyklovat, regenerovat či využít jako paliva 
k výrobě energie. 

Aby bylo možno alespoň některé odpady 
využít, je třeba je vytřídit. Směrnice EU a Plán 
odpadového hospodářství České republiky, zákon o 
odpadech a navazující vyhlášky stanovují podíl 
odpadů z celkového objemu, klerý m u s í být vyučil, a 
proto obce zavádějí takový systém sběru 
separovaného odpadu, aby předepsaným kritériím 
vyhověly. 

Pokud sc odpad nehodí k využiti, pak přijde 
na řadu jeho odstranění Pod tento pojem se skrývá 
známé skládkování a spalování. A přiznejme si ale, že 
skládkováním ve skutečnosti k žádnému odstranění 
nedojde, odpad existuje i nadále, jen se soustřeďuje na 
jednom inístě. 

4 5 



Obec. yivazná vyhláška statutárního městajil i lavy 
č. 3/02. kterou se .stannvf systéill gliropiiíďování, 

sbčni. přcppiy v. tHdft i f . yrqžfránf a Odrtfaňováni 
komuriíjlnícli odpadů vznikajicŕcli na území 

statutámQio nifata Jlhlawá kntéiň nakládání̂  
stavebním odpadem. 

Tůmo vyhláškou se řídí všechny fyzické 
osoby zdržující se na území města, při jujichř. činnosti 
vznikají odpady, ledy všichni občané. 

VyliláSka definuje diuhy odpadů, které je třeba 
vyiřídít: 

využitelný odpad 
kovy 
objemný odpad 
nebezpečný odpad 
zbytkový odpad 
kal ze septiků a jímek na splašky 

- odpad z údržby zeleně-
stavební odpad. 

Pro každý ztěchto odpadů je uveden způsob, jak 
s ním naložit. 

6 

Modré — papír 

Do modrých nádob můžete vtiodit noviny, 
časopisy, kancelářsky papír, reklamní letáky, 
knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové 
obaly (např. sáčky).. 

Nevhiizujte mokrý, mastný nebo jinak 
/nečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, 
použité plenky a hygienické potřeby. 

Vytříděný papír se. používá při výrobě nového 
papíru. Z recyklovaného papíru se. vyrábí novinový 
papír, sešity, lepenkové, krabice, obaly na vajíčka, 
toaletní papír apod. 

Do žlutých nádob můžete odhodit 

Využitelné odpad 

Využitelným odpadem pro účely vyhlášky 
jsou myšleny PET lahve, papír, směsné sklo a od 
1.9.2004 i nápojové kartony (např. Telrnľak). 

Pro jejich ukládání jsou po celém území města 
rozmístěny ,sběrné nádoby, rozlišené nápisem a 
barevným provedením. 

Zelené - směsné sklo 

Do zelených nádob můžete odložil lahve od 
nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy -
tabulové sklo. 

Nevhazujte keramiku, porcelán, uutosklo, 
drátěné sklo, zrcadla, žárovky a zářivky. 

Vytříděné sklo sc rozdrtí a přidá do výchozí 
směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto 
vyrábí lahve na minerálky a pivo a jiné skleněné 
výrobky, přičemž se ušetří mnoho energie a surovin. 

7 

Nevhazujte kelímky, sáěky, fólie, výrobky a 
obaly z. plastů, obaly od nebezpečných látek 
(motorového oleje, chemikálie, barvy apod.) 

Z vytříděných PITI" lahví .se vyrábějí vlákna, 
která se používají jako výplft zimních bund a spacáků 
nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. 

Nápojové kaňony se recyklují dvěma způsoby 
- v papírnách při výrobě nového papíru nebo na 
špeciálni lince, kde se po rozdrcení za tepla lisují do 
desek, klené je možno použít např. jako stavební 
izolace. 

Kovv 

Odpady z kovů lze odevzdal ve výkupnách 
odpadů nebo dvakrát ročně v rámci mobilního sběru 
na určených stanovištích. 

Kovové odpady putují do hulí, kde jsou 
přetaveny a vzniknou z. nich nové výrobky. 

8 9 
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Příloha 11.2 Text Obaly a historie 

OBALY A HISTORIE 

1 I I ' 1-

i -»
i *

' 

Člověk vždy potřeboval obaly. Už dávno v pravěku zjistil, že je výhodné mít nějaké 

potraviny v zásobě pro dobu nouze. Když zabil divoké zvíře, pravděpodobně zabalil 

maso, které hned nesnědl, do listů nebo do kůry, aby ho ochránil před sluncem, 

deštěm nebo hmyzem. Aby potraviny déle vydržely, začal používat byliny, koření a 

sůl. Pro jednu z úprav potravin - sušení - našel návod v přírodě. Kromě obilí sušil i 

maso, ryby a ovoce. Brzy objevil také uzení. Vhodnějším 

obalem na sypké potraviny - sušené plody, zrní, později 

mouku - se místo pytle z kůže nebo košíku z proutí ukázala 

být keramika. Když se na vypálený střep nanesla glazura, 

nádoba se stala nepropustnou pro vodu a bylo možno 

skladovat i kapaliny, jako víno, pivo, olej nebo mléko, na 

které se původně vyráběly nádoby ze dřeva. 

Dalším objevem bylo, že potraviny lze uchovat lépe změnou jejich formy, např. 

přeměnou mléka na máslo a sýr a hroznů na víno. Archeologové zjistili, že člověk 

znal kvašení už kolem roku 2 700 před naším letopočtem. Jedním z druhů keramiky 

je i porcelán. Počátky jeho výroby spadají do 7. století, 

jeho pravlast Čína však tajemství výroby pečlivě 

chránila, a tak byl pro Evropu znovu objeven až 

začátkem 18. století. První skleněné nádoby datují 

archeologové do roku 1250 před naším letopočtem. 

Sklářskou píšťalu vynalezli staří Syřané o 1200 let 

později a začali vyrábět skleněné výrobky - lahve a 

poháry. 



Když biologové zjistili, že rozklad potravy způsobují 

hlavně bakterie, začali hledat postupy, které by je 

ničily nebo rozklad zpomalily. První chladničku 

vynalezl Angličan Francis Bacon. Sám bohužel 

zemřel během zkoušení své teorie, protože nastydl při 

shromažďování sněhu. V roce 1795 nabídl Napoleon 

odměnu tomu, kdo vymyslí způsob, jak uchránit 

potraviny před zkažením. Jeho vrchní kuchař začal nakládat ovoce a zeleninu do 

cukerných či octových nálevů do sklenic a víčka zaléval pečetním voskem. Maso 

nakládal do keramických hrnců do solného nálevu. Aniž to tušil, dal základ novému 

průmyslovému odvětví - konzervárenství. Později byly sklo a keramika nahrazeny 

železnými pláty, máčenými v roztaveném cínu, spojenými do tvaru válce a 

opatřenými dnem a víčkem. Na světě byla první plechovka. 

Při dnešním způsobu konzervování se bakterie ničí teplem a potraviny se sterilizují. 

Plechovka se ohřeje, vypudí se zn í vzduch, bez kterého bakterie nemohou být 

aktivní, a pevně se uzavře. Významným pokrokem je uchovávání potravy 

zmrazováním při teplotách -17 až -30 0 C. Bakterie se neničí, pouze přinutí 

k nečinnosti. Chybí jim totiž kapalná voda. Zmrazování usnadňují jedny 

z nejmladších obalových materiálů - plasty. 

Nepromokavý papír objevil kolem roku 1800 Angličan 

Ackerman, který potřel papír voskem. Používal se k balení 

másla a masa. Kombinací s dalšími materiály - plasty a 

hliníkem, vznikl obalový karton. První papírová krabice byla 

použita v roce 1930 v Německu. 



Příloha 11.3 Text Obaly a současnost a pracovní list Co jsme se dozvěděli 

1. Dozvěděli jsme se, jak vznikla PLECHOVKA. Zpočátku byla hodně těžká a 

neforemná, ale dnešní plechovky jsou lehké, snadno otevíratelné a používají se 

nejen na balení potravin, ale i kosmetiky, barev, čistících a pracích prostředků nebo 

léků. Při jejich výrobě se nejčastěji setkáte s ocelí a hliníkem, ale někdy také 

s mosazí nebo jinými slitinami kovů. Nej používanější m polotovarem pro výrobu 

kovových obalů je plech, hutní výrobek vyrobený 

válcováním. Podle přání zákazníků ľ \ Q ľ y - Q se z něj vyrábějí obaly, které 

se dále povrchově upravují, C D ( Z j například tak, že se na ně 

nanášejí vrstvy jiných kovů nebo plastů. Často jsou opatřeny 

barevným potiskem a v souladu s předpisy jsou na nich rovněž uvedeny informace 

jak o potravinách, tak o možnostech nového využití nebo zneškodnění. Plechovky 

můžeme materiálově recyklovat, to je znovu použít na výrobu stejných plechovek 

nebo různých odlitků, tyčí, desek a dalších výrobků. Materiál /např. kov, sklo, 

papír/, který byl již jednou použit a znovu se do výroby vrací, nazýváme druhotným 

materiálem nebo druhotnou surovinou. 

2. PLASTY jsou ideálním materiálem na výrobu předmětů vystavených účinkům 

počasí, jako jsou okapy, květináče a odpadní trubky, protože jsou odolné vůči vodě. 

Vyskytují se na většině hraček, sportovního zboží a domácích potřeb. Dnes se 

vyrábí převážně z ropy a zemního plynu, v menší míře také z uhlí a látek rostlinného 

původu. Plast k výrobě plastových obalů a dalších výrobků má formu granulí nebo 

prášku a pomocí tepla se na speciálních strojích vyrábějí součástky, které se dále 

opracovávají. Více než polovina obalů z plastů se používá 

k balení potravin a nápojů. Každá potravina vyžaduje jiný druh 

plastového obalu. Například oleje, r tuky a káva musí být chráněny 

před působením světla a vzduchu, su§enky před působením 

vlhkosti, maso naopak před její ztrátou. Mléko a minerální vody by mohly pohlcovat 

pachy a nepříjemné pachutě. Možnosti materiálové recyklace použitých obalů jsou 

sice omezené, ale například plastové PET lahve se mohou vyčistit, rozemlít na malé 

kousky, znovu roztavit. Mohou se z nich vyrobit vlákna, která se používají 

v textilním průmyslu na tkaniny a pletené zboží a také jako izolace a vycpávky 

v textilních výrobcích a nábytkářském průmyslu. 



3. SKLENĚNÉ LAHVE patří mezi tradiční obalové materiály Ve spojení s nimi 

se vám vybaví samoobsluha, do které vracíte prázdné lahve a odnášíte domů plné. 

Tomuto způsobu výroby se říká vratný systém. Při nákupu v lahvi zaplatíte u 

pokladny zálohu, která vás má přimět, abyste prázdnou láhev přinesli zpět. K výrobě 

vyfoukne láhev a postupně se vychladí. Z plnírny se láhev přesune do obchodu, 

odtud si ji vezmete vy a po jejím vyprázdnění ji odnesete zpět do obchodu. Po 

návratu do plnírny se láhev vymyje a vydezinfikuje, aby mohla být opět naplněna 

osvěžujícím nápojem. Uvádí se, že vratná láhev může absolvovat až třicet takových 

cyklů. Lahve nevratné nebo poškozené by měly skončit vždy v kontejneru. Stejně 

bychom měli naložit i s nevratnými konzervovými sklenicemi. Některé šikovné 

hospodyňky však do nich v domácnostech opakovaně vyrábějí kompoty nebo 

marmelády. 

4. Vlákna pro výrobu PAPÍRU jsou převážně rostlinného původu /dřevo, bavlna, 

konopí/, ale může se jednat i o vlákna původu živočišného. Vlákna z rozdrceného 

dřeva a sběrného papíru se promísí s vodou a s přísadami a tato směs se 

v papírenském stroji vylisuje do tenkých listů, odstraní se voda a vyrovná se jejich 

povrch. Pro zajímavost: ze směsi na výrobu 1 kg papíruje třeba odstranit asi 99 kg 

vody! Vzniklé archy se vysuší a navíjejí na role. Stejným 

způsobem se vyrábí i lepenka, k t e r á J e t ě ž š l a tlustší. Vlnitá 

lepenka, tvořená několika I slepenými vrstvami krycího a 

zvlněného papíru dobře chrání výrobek před otlačení, rozbitím 

nebo pomačkáním. Stejně jako ostatní druhy obalů, i papír lze 

znovu využívat. Jeho recyklace má dlouholetou tradici. Papírový odpad se používá 

jen na výrobu obalů, které přijdou do přímého styku s potravinami. Podíl papírového 

odpadu na výrobě papíru a lepenky činí dnes více než polovinu použité suroviny. 

Zbytek tvoří nová vlákna, převážně z dřeva pokácených stromů. Každý nepotřebný 

papír stačí zahodit do správného kontejneru a přispět tak k šetření a ochraně našich 

skla potřebujete několik základních 

smíchat a roztavit při velmi vysoké 

se může přisypat drť z vytříděných 

nej důležitější součást - sklářský 

skleněné hmoty - skloviny, se ve 

surovin, které se musí 

teplotě 1500 0 C. Právě sem 

lahví a ušetřit tak 

písek. Z kapky roztavené 

formě pomocí vzduchu 

l e s ů . 



C O JSME SE DOZVĚDĚLI: 

1.1. Které kovy se používají na výrobu plechovek? 

1.2. Co je to druhotná surovina? Může být plechovka druhotná surovina? 

2.1. Z čeho se vyrábí plasty? 

2.2. Co se vyrábí z plastových lahví? 

3.1. Co jsou vratné lahve a jaké jsou jejich výhody a nevýhody? 

3.2. Jakou barvu mají kontejnery, do kterých v Jihlavě vyhazujeme sklo? 

4.1. Podíl papírového odpadu na výrobě papíru a lepenky dnes tvoří z použité 

suroviny: 

A/ tři čtvrtiny 

B/ jednu polovinu 

C/ jednu pětinu 

4.2. Popište stručně výrobu papíru: 



Příloha 11.4 Ukázky obalů pro nové výrobky 
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Příloha III. 1 Protokol Pozorování rozkladu odpadů 

PROTOKOL 

POZOROVÁNÍ ROZKLADU ODPADŮ 

Druh odpadu 
Skupina Datum pozorování 

Domněnka Druh odpadu 
Číslo 

v 

Členové 
Domněnka 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Závěr: 



Příloha 111.2 Řešení problémové úlohy 



Příloha 111.4 Ukázka hospodárného nakládání s obaly 



Příloha III.5 Výroba ptáčků z odpadních materiálů 



Příloha IV.1 Text písně 

Měsíce 

Hudba: Pavel Jurkovič 

Text: Václav Čtvrtek 

Leden je měsíc plný ledu, 

únor zavolá skřivánka, 

březen dá první lžičku medu, 

v dubnu se čistí studánka, 

květen si říká podle kvítí, 

červen si na svět sluncem svítí. 

Dvanáct je měsíců a každý z nich 

jinou čepici nosí, 

zima nám do dlaní nasype sníh, 

v létě běháme bosi. 

Červenec po jahodách voní, 

srpen si bleskem zakřeše, 

v září se sejdem pod jabloní, 

v říjnu déšť pleská po střeše, 

listopad svléká stromům šaty, 

v prosinci zrajou hvězdy zlatý. 

Dvanáct je měsíců a každý z nich 

jinou čepici nosí, 

zima nám do dlaní nasype sníh, 

v létě běháme bosi. 



Příloha IV.2 Chybně sestavený ekologický kalendář 

22. březen 
Světový den zvířat 
na podzim v druhém měsíci školního roku 

7. duben 
Den bez cigaret 
na podzim v měsíci, kdy stromy ztrácejí 
listy, den před Dnem hoje studentů za 
svobodu a nezávislost 

22. duben 
Světový den životního 
prostředí 
čtyři dny po Dni dětí 

5. červen 
Den bez aut 
v měsíci, který je jedenáctý v pořadí, 
součet dne a měsíce v datumu se rovná 25 

16. září 
Světový den vody 
druhý jarní den 

a v r • 
4. říjen 

Světový den zdraví 
na jaře v měsíci bezpečnosti, obě čísla 
v datumu jsou menší než 10 

14. listopad 
Den Země 
v měsíci bezpečnosti, součet dne a měsíce 
se rovná 26 

16. listopad 
Mezinárodní den ochrany 
ozónové vrstvy 
týden před prvním podzimním dnem 



Příloha IV.3 Výstavka propagačních materiálů 
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Příloha IV.4 Ukázky volného psaní 
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Příloha V.1 Text JAK TO BYLO S PAPÍREM 

Když nechceme něco zapomenout, vezmeme si tužku a papír a zapíšeme si to. 

Tak to vždycky nebylo, a přece si lidé už před sto tisíci lety potřebovali leccos 

zaznamenat. Dělali vrypy do kamene nebo do dřeva a podle nich počítali dny. Vzniklo 

obrázkové písmo. Mnohem později vznikla písmenka a celá abeceda. Zpočátku lidé své 

záznamy vrývali do kamene, dřeva a kostí. Později to zkusili do tabulek z hlíny, které 

v ohni vypalovali. Ale desky byly těžké a mnoho se na ně nevešlo. A tak přišli na to, že 

se dá psát na papyrus. Rostl v Egyptě, na březích Nilu. Jeho vysoký kmen rozdělili na 

kusy, vyňali z něho dřeň, rozřezali ji na tenké proužky, které kladli křížem na sebe a 

slepovali vlastní šťávou rostliny. Slepené pláty lisovali, uhlazovali a zase slepovali 

k sobě. Tak vznikly první papírové svitky až čtyřicet metrů dlouhé. Písaři na ně psali 

štětečkem z vyschlého stvolu sítiny, který si na konci rozžvýkali. 

Všude však papyrus neroste. V městě Pergamon v Malé Asii vymysleli něco 

jiného. Vyčinili kůži jehňat, telat ovcí, kozlů nebo oslů tak, až z ní vznikla tenká blána. 

Tu potřeli bělobou rozpuštěnou voleji, vyhladili a vyleštili a na počest svého města 

pojmenovali pergamen. Psalo se na něj seříznutým rákosovým perem. Byl ovšem drahý. 

Na lacinější způsob přišel čínský ministr Tsai-Luo někdy kolem roku 100 našeho 

letopočtu. Vymyslel, jak vyrábět papír. V hmoždířích nebo mlýnech se rozdrtila 

rostlinná vlákna na kaši. Tu preplachovali vodou, klížili moučným škrobem, přidávali 

bělidlo a kašovinu nalévali na drátěná síta, kde se natřásáním zbavila vody a zplstnatěla. 

Ze síta pak snímali archy papíru, které dosoušeli na hladké a teplé zdi. Psalo se 

seříznutým rákosem, husími, labutími nebo havraními brky. 

Dnes je základní surovinou pro výrobu papíru dřevo jehličnanů. Stromy se 

porazí, rozřežou na polena, z polen se odstraní kůra. V papírně dřevo v drtičích 

rozsekají na drobounké kousky. Třísky spolu s chemikáliemi vaří v obrovských kotlích 

na hustou kaši, která teče do obrovské vany. V té se ostrými noži dál rozmělňuje a 

zahušťuje, až vznikne papírovina, která se čistí, bělí nebo barví. Síto ji zbaví vody a 

přes válce vytápěné horkou párou se tak vysuší, že na konci válcovacích strojů vychází 

suchý papír. Pěkně vyžehlený široký papírový pás se navine do rolí a je připraven na 

cestu ke spotřebiteli. 

H. a E. Škodovi UŽ VÍM PROČ (zkráceno) 



Příloha V.2 Výroba recyklovaného papíru 



Příloha V.3 Sestavení pracovního postupu 

Pracovní postup recyklace papíru: 

Noviny, obaly od vajíček, ubrousky atd. natrháme nebo nastříháme na 
kousky a namočíme do vody. 

Rozmočený materiál dáme do mixéru, přidáme vodu a mixujeme tak 
dlouho, až vznikne hustá papírová kaše. 

V případě potřeby přilijeme vodu a rozmícháme tak, aby hustota 
papírové kaše odpovídala hustotě smetany. 

Připravíme podklad (ručník, staré noviny či papír, savou podložku) 
pro list nově vyrobeného papíru. 

Na drátěnou mřížku nebo cedník nalijeme papírovou hmotu a mírným 
chvěním ji stejnoměrně rozmístíme po povrchu síta. 

Necháme vytéct vodu a pak vzniklý mokrý list papíru překlopíme na 
připravený podklad. 

Přes mřížku odsáváme pomocí houbičky vodu a pak oddělíme mřížku 
od listu nového papíru. 

List nového papíru na podkladu dáme sušit na topení. 

Je-li list nového papíru suchý, snadno ho oddělíme od podkladu a 
můžeme ho dále upravovat. 





Příloha VI.2 Pracovní list 

PRACOVNÍ LIST: 
EXKURZE na skládku tuhého komunálního odpadu Jihlava - Henčov 

Provozovatel: Služby města Jihlavy, s. r. o. 

1. Kdo je odpovědný za správnou likvidaci odpadů v našem městě? 

2. Které druhy odpadů v Jihlavě třídíme a do jakých kontejnerů (napište barvu)? 

3. Co je to materiálová recyklace? 

4. Které odpady se kompostují a jak se to provádí? 

5. Co se děje s dešťovou vodou ze skládky odpadů? 

6. Proč je užitečné třídění odpadů z domácnosti? 

7. Jaký je rozdíl mezi divokou a řízenou skládkou? 



Příloha VI.3 Text písně 

SEMIŠKA 

J. Uhlíř, Z. Svěrák 

1. Kdysi krásná, kdysi módní, kdysi nová 
na smetišti polobotka semišová, 
v útrobách té semišky 
usadily se myšky 
a ty myši v skrýši slyší divná slova. 

Kde je asi moje pravá kamarádka, 
proč jsem sama na smetišti zvaném skládka, 
snad se na mě nehněvá, 
že jsem na všechno levá, 
levá bota, která vzala život zkrátka. 

Ref. Vzpomínáš, neříkej že ne, 
jak jsme byly v Praze koupené, 
jak jsme pozdě k ránu chodívaly z flámu, 
jak jsme byly v Poděbradech na dovolené. 

Vzpomínáš, neříkej že ne, 
jak jsme byly krásně kožené, 
jak jsme byly v gala a jak hudba hrála, 
jak jsme byly šťastně rozpoložené. 

2. Tak si zpívá polobotka neduživá, 
Už je sivá, už si světa neužívá, 
s vyplazeným jazykem 
na smetišti velikém, 
stará bota, leklá bota, bota tklivá. 

Rozpadá se vlivem deště šněrovadlo, 
její srdce ale ještě neuvadlo, 
i když semiš plešatí, 
chtělo by se plesati, 
myslívává na procházku na divadlo. 

Ref. Vzpomínáš, neříkej, že ne... 

Neslyšíme na smetišti žádná slova, jelikož jsou velmi tichá - semišová. 



Příloha VI.4 Myšlenkové mapy 
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Příloha VII.1 Dotazník pro výpočet ekostopy 

^mmmrstmuuarnmximmm-yiímí^!'.:gs;; .>.; 
Dotazník pro výpočet ekostopy i 

Hcasfc: ;„ tra«»»**' 

Změřte si svou ekologickou stopu a zjistíte clo jaké miry je váš životni styl udržitelný Po vyplněni otázek 
zjistíte jakou plochu přírody (např. orné půdy, pastvin, lesií, sadu atd) potřebujete k tomu abyste žili 
tak. jak žijete. Na závěr můžete porovnat vlastní ekologickou slopu s průměrem České republiky a s 
výsledky dalších zemi světa. 

Přečtěte si podrobné informace k vyplněni jednotl ivých otázok. 

Máte-li připomínky, dotazy t i zájem o podrobnější vypočet ekologické stopy, kontaktujte prosím Viktora 
Třebickěho z EnviConsult 

(Upozorněni: Pio výpočot vaši ekologické stopy ye pctieba vyplnit VŠECHNY otázky.) 

Kolik Je vám let? 

12-13 14- 15 16 - 20 2 1 - 3 5 36 - 50 5 1 - 6 5 více než 65 

Vyberte - muž/žena 

Muž Žena 1. Kolik osob žije ve vaí í domácnosti? 

1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob 7 a více osob 

2. Jaká je velikost vašeho obydli? 

200 m2 a vice 130-200 m2 90-130 m2 60-90 in2 30-60 m2 30 m2 a méně 

3. Který typ bydlení nejlépe odpovídá vaíemu obydli/domovu? 

Samostatný dúrti Více poschodový bytový dum (činžovní, panelový) 

Řadový dúm nebo díim s 2-4 jednotkami Nízkoenergetický/ekologícký dinn 

4. Jaký typ vytápění používáte ve svém domově? 

Pouze elektřina 

Elektřina v kombinaci s OZE {Obnovitelné zdroje energie) 

Pouze hnědě. černé uhlí koks 

Hnědě, černé uhlí. koks v kombinaci s OZE 

Pouze zemni plyn 

Zemni plyn v kombinací s OZE 

Centrální (dálkové) vytápění 

Obnovitelné zdroje 



5. Které město má podnebí nejvíce podobné podnebí ve vašem městě? 

Praha Liberec (chladné podnebí) Znojmo (teplé podnebí) 

6. Používáte ve svém obydlí energeticky (převážně) úsporné spotřebiče? 

Ne Částečně Ano 

7. Jak často konzumujete produkty živočišné výroby (hovězí maso, vepřové, kuřecí, ryby, 
vejce, mléčné výrobky)? 

Téměř pokaždé (maso, vejce/mléčné výrobky prakticky v každém jídle) 

Velmi často (maso denně nebo téměř denně) 

Často (maso 1 nobo 2 krát týdně) 

Příležitostně 

Velmi málo (žádné maso a vajíčka/mléčné výrobky několikrát týdně) 

Nikdy 

8. Jaká část potravin, které konzumujete, je průmyslově zpracována a balena? 

Větší část potravin, které konzumuji, je průmyslově zpracována a balena 
Tři čtvrtiny 

Polovina 

Jedna čtvrtina 

Velmi málo. Větší část potravin není průmyslově zpracována a není balena 

9. Jaká část potravin, které konzumujete, Je importována ze zahraničí? 

Většina potravin 

Polovina 

Menšina 

Konzumuji pouze české potraviny 

Preferujú potraviny ze dvora, místní produkci, biopotraviny 

Nevím 

10. V porovnáni s Vašimi vrstevníky, konzumujete: 

Mnohem více potravin Vice potravin Zhruba stejné množství potravin 

Méně potravin Mnohem méně potravin 

11. Odpady, které vznlkaji ve vaší domácnosti: 

Netřídím 

Třídím pouze jednu složku (např. pouze papir nebo pouze sklo či plasty) 

Třídím papír, plasty, sklo a nebezpečné odpady (baterie apod.) 

Třídím i další složky (biologický odpad, hliník, textil atd.) 



12. Kolik km ujedete v průméru týdně veřejnou dopravou (metro, autobus, tramvaje, 

trolejbus, vlak, ...) 

300 km a vice 100 300 km 50-100 km 1-50 km 0 km 

13. Kolik km ujedete v průměru týdně na motorce (jako řidič čí spolujezdec)? 

150 km a více 50-150 km 25-50 km 1-25 km Okm 

14. Kolik km ujedete v průméru týdně automobilem (jako řidič či spolujezdec)? 

500 km a více 300 500 km 150 300 km 50-150 km 1-50 km 0 km 

15. Kolik hodin ročně přibližně nalétáte letadlem? 

100 hodin 25 hodin 10 hodin 3 hodiny Nelátám 

18. Jakou průměrnou spotřebu má váš automobil nebo automobil, kterým zpravidla 
cestujete s někým jiným (1/100 km) ? 

Více než 151/100 km 0-151/100 km 6 5-9 1/100 km 4.5-6.51/100 km 

Méně než 4 51/100 km 

19. Jak často cestujete automobilem společně s někým dalšfm? 

Téměř nikdy Příležitostně (tak z jedné čtvrtiny) Často (v polovinč případu) 

Velmi často (ze tři čtvrtin) Téměř vždy 

20. Váš automobil nebo automobil, kterým zpravidla cestujete s někým jiným má pohon 
na: 

Benzin/naftu Plyn 

[štatistické Odofc] 

(zadáni není povinné, pokud tuto část vyplníte, přispějete k statistickému vyhodnoceni výsledků a 
stanoveni individuální ES občanů České republiky) 

Zadejte směrovací čislo vašeho bydliště 

Vzděláni (nejvyšší dosažené): 

Základní Střední Vysokoškolské 



Povolaní a sociální zařazení 

Studení Manuálně pracující Duševně pracující Manažer, majílol. soukromý podnikatel 

Důchodců Nezaměstnaný Žena (muž) v domácnosti 

Jak velké Je město nebo obec, kde žijete (počet obyvatel)? 

méně než 1000 obyvatel 1.000-10.000 10.000-100.000 100.000- 1.000.000 

vice než 1 mil. obyvatel 

mxm u j 

Výsledek 
L—: -a 

Kategorie Globální hektary 

Bydlení 
Potraviny 
Zboží 
Doprava 
C e l k o v á e k o l o g i c k á 
s t o p a 

Tj. ?-krát více, než je p růměr České republ iky . Pokud by žil každý j ako vy, pot řeboval i 
bychom ? p lanety. Průměrná ekostopa obyvatele ČR je 5 globálních hektarů Celosvětově je 
k dispozici 1,8 globálních hektaru na osobu 

Chcete védět v íce? Co to znamená? 
Výsledek ? znamená, kolik tzv. globálních hektarů potřebujete k zajištěni Vašeho současného 
života. 
Globální hektar je měřítkem ekologické stopy, podobné jako peníze jsou měřítkem 
hospodářství Převádí rtizné kategorie ploch v přírodě (např ornou půdu. pastviny, lesy, sady) 
na společného jmenovatele. Umožňuje tak porovnání různých lidí a různých zemí 

Srovnej te svů j výs ledek s os ta tn ími zeměmi světa... 



Příloha VII.2 Odpovědi na otázky 
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Příloha VIII.1 Dotazník 

Znáš odpovědi na otázky? 

I/ Co je druhotná surovina? 

/Yl/V-VnV 

2/ Co je řízená skladky odpadů? 

tj,, ft,kXaJ^jlty. (V lYilí\U[y 

3/ Co je materiálová recyklace? 

PUL- tf^ ývO^W livy' v-- ÁA/ /funwvl 
•I Ve kterém měsíci se slaví Den Země? 

v Napiš barvu kontejneru, do kterého vyhodíš krabici od mléka. 

vjJ)iy 

to/As, WíkiťKy 

-o- /ultK Awyi' ) 

WM/ atvA 

O^Ml/Xtr^ rvMsWr 
6/ Používáte doma \ ratné lahve, co s nimi děláte? 

7/ Co uděláš s lékv. které mají prošlou dobu použitelnosti? 

^thúĽvv frb /yjvcÁÍiA^ ^y 'Úlů^^y^. 
8/ Proč se použité plastové lahve sešlapují ? 

sjwAc/il AU- rMy&bý^ cu cJj^- -it- oU- kfrwj^y 
')/ Proč je užitečné slavil Den Země? 

í\v:o<SjJ) Ne /proč':' 

Používáte doma opakovaně některé druhy obalů? ( fc ím /Kteřé?7^ 

Proč |c užilecne stavu u e n / . e m e ; 

10/ Třídíte doma některé druhy odpadů? /rtfiT/prortf 

1 l/P 

(X OuiV fr), 'i^rr^X 

V Jak m ů / e š přispět k /menšení množství obalů, které na Zemi vznikají? 

JJMCLs qurWMAHXs'L, ̂ f^pluĹ, AJLO^J- J . 

Ne 
•Cl ^tvn^ 

'My. 



Příloha VIII.2 Vyhodnocení dotazníku 

Znáš odpovědi na otázky? 

1/ Co je druhotná surovina? 

Správná Nepřesná 
Chybná/ 
nevím 

před 1 8 16 
po 6 14 4 

2/ Co je řízená sk ádka odpadů? 

Správná Nepřesná 
Chybná/ 
nevím 

před 4 6 14 
po 11 10 3 

3/ Co je materiálová recyklace? 

Správná Nepřesná 
Chybná/ 
nevím 

před 11 3 10 
po 14 5 5 

4/ Ve kterém měs ci se slaví Den Země? 

Správná Nepřesná 
Chybná/ 
nevím 

před 0 0 24 
po 16 0 8 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 J i • J 
před po před po před po před po 

1. 2. 3. 

• Správná 
• Nepřesná 
• Chybná/ nevím 

5/ Napiš barvu kontejneru, do kterého vyhodíš krabici od mléka. 
Správná Chybná/ nevím 

před 15 9 
po 19 5 



6/ Používate doma vratné lahve, co s nimi děláte? 
Správná Nepochopeno Chybná/ nevím 

před 18 3 3 
po 19 2 3 

7/ Co uděláš s léky, které maj í prošlou dobu použitelnosti? 
Správná Chybná/ nevím 

před 7 17 
po 18 6 

8/ Proč se použité plastové lahve sešlapují ? 
Správná Chybná/ nevím 

před 21 3 
po 22 2 

• Správná 
• Nepochopeno 
• Chybná 

9/ Proč e užitečné slavit Den Země? 
Správná Chybná/ nevím 

před 6 18 
po 21 3 

10/ Třídíte doma některé druhy odpadů? 
ano ne/nevím 

před 20 4 
po 21 3 

Ano /proč?/ Ne /proč?/ 

11/ Používáte doma opakovaně některé druhy obalů? Ano /Které?/ 
ano ne/ nevím 

před 11 13 
po 16 8 

Ne 



12/ J a k můžeš přispět k zmenšení množství obaiů, které na Zemi vznikají? 
ano ne/ nevím 

před 11 14 
po 20 4 

25 

20 

15 

10 

5 

0 a CL 

• ano 

• ne/ nevím 

před po před po před po před po 

9. 10. 11. 12. 


